
''Ma

co

CD
CNJ

a>
-«^

co

CD

co

mÉk.









Cï)ants populaires flamantis.



DÉPOSE.



Cl)ant0 3^opulaire0

FLAMANDS
AVEC Li:S AIRS NOTl-:S

KT

|i>oestes |0opiilatrcs t)tt)crsc0

RECUEILLIS A BRUGES

SH

ADOLPHE LOOTENS et J. M. E. FEYS.

BRUGES
împrimcnc chiooiquc De ^t auflusnn

DKSCLKK, Di: IJKOL'WKR \ (*\

1879.



Extrait des Annales de la Société d^Emulation pour servir à l'étude

de riiihtoire et des antiquités de la Flandre. 4""' série, tome 2, 1878.

Arç>RÀ/f^

CCT20 mA

fiSitY
(.
. y^^é^

935i4t

72 a

/ /^ r ' é^ ^Jr,.,,



atoant=li3ropo3.

Il n'est plus nécessaire aujourd'hui d'insister sur

l'intérêt que présentent les poésies populaires, ces pro-

ductions naïves de la spontanéité et de la verve des

<^ens simples, dans lescjuelles l'art de la composition

n'entre pour rien. Un j^rand nombre de savants ont

prouvé combien ce <(enre de littérature contribue à

faire connaître véritablement le peuple, son esprit, ses

tendances, ses habitudes, ses goûts, ses croyances, ses

superstitions ; ils ont montré qu'on y rencontre par-

fois les traditions les plus anticjues, dans une forme

souvent voisine de l'origine. Les savants ont fait

mieux : ils se sont mis à réunir, dans les divers pays

de l'Europe, ce qui reste encore de ces poésies, et

^ans l'espace de quelques années, on a vu paraître, en

Allemagne,les recueils formés par Herder, von Erlach,

Uhland, Arnim et lirentano, Simrock. Firminich :

en France, par de la Villemarqué, Tarbé, de Puy-

maigre, Bujeaud, Buchon, de Beaurepaire, Ar-

naud, sans parler de vingt autres. Les gouvernements

eux-mêmes ont voulu encourager de telles recherches

par un concours efficace : la vaste collection de Fir-

minich, à Berlin, a été publiée sous les auspices du

gouvernement prussien. En France, un décret impé-

rial de 1852 avait chargé le Comité de la langue, de

l'histoire et des arts, de réunir les poésies populaires

et traditionnelles de tout le pays. Il est regrettable

que ce décret ait été rapporté.

La Mandre, celte contrées! riche en souvenirs, n'est
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pas restée en arrière sous ce rapport ;
tout le monde

connaît les importantes publications en ce genre de

Willemset Snellaert, de Hoffmann von Fallersleben,

et surtout de de Coussemaker.

La ville de Bruges ne pouvait manquer d'apporter

sa pierre à cette reconstitution du passé ; elle devait

fournir sa part de vieilles poésies et de vieux chants,

et tel est le contenu du présent volume. En le publiant,

l'intention des éditeurs n'est pas de procurer un passe-

temps plus ou moins agréable aux gens désœuvrés,

encore moins d'offrir à l'admiration de petits chefs-

d'œuvre de la vieille muse flamande ; leur but est

purement scientifique et archéologique, et c'est à ce

titre principalement que l'ouvrage a été accepté par

la Société d'Emulation de Bruges, toujours disposée

à encourager les publications de nature à jeter du

jour sur l'histoire nationale. Quelques pièces paraî-

tront peut-être un peu frivoles ; d'autres sembleront

bien frustes, bien usées; on sera tenté de n'y voir que

des fragments insignifiants et méconnaissables. A
cela nous répondrons que, sans nous préoccuper de

la beauté de la forme et sans nous montrer, pour le

fond, d'un rigorisme exagéré, nous avons accueilli à

peu près tout ce qui s'est présenté, de même que, dans

les musées d'antiquités, on ne recueille pas seulement

les œuvres réellement belles, mais encore les fio^ures

grimaçantes et les types grotesques. Quant aux frag-

ments, ils ont leur importance : ajoutés à d'autres que

l'on pourra découvrir dans la suite, ils ne seront j)as

sans (iLiclqiK! utilité.
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11 ctait d'autant plus nécessaire de faire paraître

cet ouvraj^e sans retard, que ces prcxluctions s'altè-

rent, s'effacent de la mémoire et tendent à disparaître

entièrement, avec la vie de famille, le travail en com-

mun, les réunions autour du foyer, les lon^^ues veil-

lées d'hiver, le chant dans les écoles. Peut-être d'au-

tres seront-ils encourantes par l'exemple à faire de

même, et voudront-ils ccjntinuer ce que nous avons

entrepris.

Le recueil (jue nous donnons aujourd'hui, a été

commencé par nous il y a plus de vingt-cinq ans, sans

aucune intention de le livrer à la publicité. Notre uni-

que désir était de conserver des souvenirs de famille, de

maintenir intactes les mélodies, les paroles qui avaient

bercé notre enfance et charmé notre jeunesse. La

collection, formée d'abord de (luehjues feuilles volantes,

s'est accrue insensiblement. Dans la suite, le désir de la

compléter nous a poussés à réunir tout ce qui était à

notre portée, et alors seulement, sur les instances de

plusieurs personnes compétentes, nous avons songé

à l'impression.

Les pièces qui composent ce volume nous ont été

transmises presque en totalité par une seule personne.

Elles forment ce qu'on pourrait appeler le répertoire

d'une dame delà bonne bourgeoisie de Bruges. Cette

dame d'une intelligence remarquable, douée d'une ex-

cellente mémoire, possédant le sentiment de la mélo-

die et du rhythme, avec un goût prononcé pour les

chansons, a su retenir à peu près tout ce qu'elle a

entendu. Née à Bruges en 1795 de parents brugeois.
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elle a conservé clans son souvenir tous les morceaux

que, dans son enfance, chantaient son père et sa mère,

et ceux qui étaient sans cesse répétés dans les écoles

dentellières. On peut donc affirmer que nous possé-

dons aujourd'hui ces morceaux tels qu'ils se chantaient

à Bruges au milieu du siècle dernier. Outre ces pièces,

elle en a appris plus tard d'autres, qu'elle a entendues

à Bruges, et qui sont facilement reconnaissables à leur

coupe toute moderne. Tel est proprement le fond de

cette publication. Les chants recueillis ailleurs sont

peu nombreux, et viennent en général de personnes

âgées. Encore, avant de les admettre, nous sommes-

nous assurés que, par la tradition, ils appartenaient à

la ville de Bruges. Les collections imprimées n'ont pas

été mises à contribution.

Ce volume se compose de deux parties bien dis-

tinctes, les pièces chantées et les poésies diverses.

Le texte des pièces chantées est donné ici tel qu'il

a été transmis et dicté, sans avoir été corrigé ni re-

manié pas les éditeurs. Cependant, tout en conservant

les formes du dialecte brugeois, ils ont cru devoir

se conformer, le plus possible, à l'orthographe fla-

mande moderne. Des notes placées après chaque

morceau renvoient à ceux des auteurs ou des recueils

consultés, qui donnent des pièces analogues. En gé-

néral et à peu d'exceptions près, les morceaux déjà

publiés ailleurs ne sont repris par nous ici que s'ils of-

frent des différences ou des variantes un peu notables.

IMusieurs chansons connues, longues ou de peu d'in-

térêt, figurent simplement pour la mélodie; nous en



donnons seulement le premier coiiplrt. renv()yant|K)ur

le reste aux ouvrages indiciués.

Les airs ont été notés sous la dictée, et repnxluiis,

comme l(!s i)aroles, avec la j^lus rij^oureuse fidélité.

Rien n'a été ni arranj^é, ni refait d'après d'autres pu-

blications ; entre les différentes versions qui |K!Uveni

exister, le lecteur appréciera (juelle est la meilleure.

M. A. Reyns. maître de chapelle de la cathédrale de

Saint-Sauveur, à Bruges, ancien lauréat du conserva-

toire royal de Bruxelles, a bien voulu se charger de re-

voir ces mélodies, afin que la notation, sans rien perdre

de son exactitude, ne présentât, autant que |>ossible,

rien de contraire à l'usage actuel. L'impression a été

confiée à la maison Desclkk, Dk BkouwKk et C*^. La

beauté de l'exécution typographicpie sera de nature,

nous en sommes convaincus, à satisfaire les plus

difficiles.

Sous le titre de poésies diverses, on trouvera un

certain nombre de [jiéces connues à Bruges sous le

nom général de tellingcn. On aj^pelle ainsi des jx>ésies

l)opulaires, dont les mélodies originales sont oubliées

ou perdues, et qui se chantent à peu près toutes sur

un même air non rhythmé et très-monotone. Les plus

remaniuables ont été placées par nous parmi les

pièces chantées, telles sont: Mi .Idel en liir Ale^^^ijn,

N*^ 38 ; De dood van Philippus den Sc/toone, N'» 40 ;

De drie A'oninçsdoe/i/ers, N" 49 ; De Minnebode, N<^

59. Les autres forment la seconde p.irtie du volume.

Le mot lclling\Kiw\. dire à la fois récit, sens (ju'il u

encore en anglais, et aussi compte, supputation. Il
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réunit les deux significations des mots français conte

et compte, qui dans l'origine n'en formaient qu'un, et

diffèrent seulement par l'orthographe. (')

Les tellingen servaient à supputer le nombre des

mailles faites par les dentellières dans la confection

de la dentelle dite annouwsel, très en vogue à la fin

du siècle dernier et au commencement du siècle actuel.

Pendant le temps nécessaire à la récitation d'un vers,

la dentellière faisait une maille et la maintenait par

une épingle. Le nombre des vers débités déterminait

ainsi le nombre des mailles ou des épingles. Dans les

écoles de fileuses, les tellingen étaient pareillement

chantés, pour régler sans doute les divers mouvements

du rouet ; mais dans les écoles de couture et de

tricot, ils servaient de distraction pendant le travail.

Suivant des renseignements dignes de foi, on ne

connaissait pas à Bruges en 1730, pas plus qu'il y
a soixante ans, les écoles gardiennes, kinder, speel ou

bewaarschole7i. Les jeunes enfants des deux sexes

étaient envoyés aux écoles ou ouvroirs de filles. Là,

dans les vastes salles, ils occupaient la place laissée

libre derrière les travailleuses, d'où on leur donnait le

nom caractéristique de achterzitters (assis par der-

rière). La monotonie des occupations auxquelles se

livraient les ouvrières, était rompue par la prière, l'en-

seignement de la doctrine chrétienne et le chant. Il y
avait en outre, soir et matin, une heure de silence

I. Aujourd'hui pour exprimer ces deux idées, le flamand se sert de

deux mots de même racine, /f///;/^, compte, et verteUini::^ rccit.Compa-

rez l'allemand ziihlcn et crziihUn.
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pendant laquelle on apprctnaii aux plus j(,*unes les

[)ri(jrcs, ralphal)(!t et plus ou moins la lecture.

Les enfants des classes aisées étaient aussi en-

voyés à ces écoles; à répo<iue dont nous parlons

les filles en j^énéral ap|)r(?nai(*nt volontairement un mé-

tier. Quant h la fille de l'artisan, parv(!nue à V^'^^ de

six ou sept ans, elle s enj^aj^eait h travailler jK*ndant

cinci ans, terme nécessaire à rapi)rentissaj^ed'un métier,

pour le com[)te de la maîtresse de l'ouvn^ir. Souvent

elle prolon^^eait son séjour à l'école jusqu'à sa quinziè-

me ou sa seizième année. Après avoir entendu chanter

pendant trois ou quatre ans, matin et soir, les mêmes
morceaux, elle les chantait elle-même, sous la surveil-

lance jalouse d'ouvrières plus â^ées, qui n'auraient fxis

souffert la plus lé<^ère altération dans le débit. Ceci

ex[)lique comment certains tellitii^en, malgré leur man-

que absolu de liaison, ont pu arriv(!r jusqu'à nous.

Nous avons distribué les tcllin^cn en quatre clas-

ses : i" un récit biblique ;
2^ les nombres ;

3*^ les

poésies narratives;4^les tcllingot proprement dits, sur

les(|uels nous allons donner quelcjues éclaircissements.

Au premier aspect, ces compositions sont d'une

bizarrerie et d'une incohérence inexplicables, et l'on

se demande si ce n'est pas là une espèce de défi porté

au sens commun. Toutefois, après un examen plus

attentif, on reste convaincu (|ue ces tcllingen sont un

assemblaore de fraj^ments réunis au hasard, et prove-

nant de pièces satiricjues, de chansons profanes, de lé-

j^endes relii^ieuses ou historiques, d'hymnes de 1* l^j^lise

i:t de croyances superstitieuses. Ce qui confirme celte
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supposition, c'est que, en analysant certains tellingen

qui se chantent encore aujourd'hui dans les environs

de Bruges, nous y avons rencontré beaucoup de frag-

ments des chansons qui figurent dans la première

partie de ce volume. C'est pour ce motif, et à la deman-

de expresse de plusieurs savants, que nous nous som-

mes décidés à donner ces productions singulières.

Telles qu'elles sont, elles remontent, par une tradition

non interrompue, jusque vers 1730, sans qu'aucun

changement appréciable y ait été apporté depuis.

Ces tellmgen étaient répandus dans toute la Flan-

dre. J. W. Wolf, dans sa Wodana, p 199, cite les six

premiers vers du telling : Er zat eeri katje. Il n'en

donne pas davantage. Il aura sans doute reculé de-

vant l'incohérence de ce qui suit. De Coussemaker a

publié aussi des fragments assez étendus, qui ont été

repris par Firminich, dans les Gernianiens Vôlke7^stim-

nien. En feuilletant les Kmderbilclier, on trouvera en

allemand des fragments qui sont identiquement les

mêmes. Firminich a donné des chansons analogues,

une entre autres \\\\!\X.\At^ EUennann Bcllerruann ('),

(ju'il appelle " un étrange amalgame, composé de

fragments de chansons populaires les plus diverses.
"

Un dernier mot. La plupart des pièces qui compo-

sent ce recueil, sont plus ou moins altérées, et dans le

texte et dans la mélodie. Les causes de ces altérations

sont multiples et ont été signalées plus d'une fois.

Une des principales, pour le texte, est le passage d'un

(1) (icnn. X'olkcrst. 111 ]), 163,



I\

clialt'ctc clans un autre, ce qui amène nécessairement

des chan^^ements nombreux dans la manière de s'ex-

primer, dans les mots et dans les tournures. \a: dialec-

te bru^eois offre, sous ce rapport, des caractères qui

le distinguent des autres, et des formes d'altérations

toutes spéciales ('). Une cause moins remarcjuée pro-

vient des modifications que les langues subissent [hiu h

peu dans la suite des âges. Les vieux mots, les vieilles

expressions finissent par n'être plus intelligibles [)our

le peuple, (jui les supprime ou les remplace au hasard,

soit par d'autres mots, soit par des périphrases, et ainsi

dénature le vers. Quant à la mélodie, elle se dénature

en même temps que le mètre; mais la principale cause

de ses altérations est la grande différence cjui existe,

pour 1^' rhythme et la tonalité, entre la musique an-

cienne et la musique moderne. Une oreille habituée

à celle-ci est peu sensible à la beauté des vieux airs ;

elle les dédaigne ou les modifie. Aussi les airs anciens

sont-ils très-difficiles à obtenir. Ceux qui les savent,

se refusent d'ordinaire à les faire entendre, parce que,

suivant leur expression, ils sont beaucoup *' trop

laids.
"

Nous aurions pu, comme tant d'autres, et la tâche

était facile, enlever les surcharges, corriger les vers

fautifs, les rimes dissonantes, supprimer les endroits

(i) Il suffira de faire remarquer ici l'amour des diminutif» poussé

jusqu'à l'abus, et de signaler la présence fréquente de certains mots
parasites, dont les plus ordinaires sont «'r, a/^'zoo^ daar^ et les démonstra-

tifs ///V cl liât rép^'laiu un sujet déjà exprimé. Four le reste, on |>cut voir

un article tout spécial consacré aux particularités du dialecte bru^cois

daub nos AV//</<v .-•«•//«•AvA, I5ru\elle>, l868.
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obscurs ou incohérents, donner parfois à la phrase

musicale un tour plus régulier, rétablir l'accord entre

le temps fort de la mesure et l'accent tonique des

mots, en d'autres termes rendre le livre plus agréable

à la lecture et plus gracieux. Nous ne l'avons pas fait :

outre qu'un tel travail est fort délicat, qu'il expose au

danger d'altérer le texte que l'on veut épurer, qu'il

empêche, par des corrections arbitraires, de reconnaî-

tre les passages défectueux, il était bon de laisser le

lecteur juger par lui-même de cette lente décomposi-

tion que les siècles produisent.

Toutefois ces pièces, tout altérées qu'elles sont,

offrent en maint endroit des leçons rapprochées de

la version primitive, plus rapprochées même que

celles qui ont été imprimées dans les recueils des siè-

cles antérieurs. Car, comme le dit Louis Uhland :

** Les chansons vécurent dans la bouche du peuple
;

elles étaient destinées à être chantées, nullement à

être écrites. La majeure partie ne furent couchées par

écrit qu'après une longue tradition verbale, après de

nombreux changements, suppressions, additions, mé-

langes et passages d'un dialecte dans un autre. La
transcription elle-même n'eut pas lieu dans un but

savant : elle fut faite pour l'usage vivant, qui se con-

tente des traits principaux de la chanson, dans une

forme chantable. L'impression fixa et répandit beau-

coup de textes altérés, tout en leur faisant souffrir la

torture de quelques règles de grammaire. (')

On voit, par ce passage, combien la reconstitution

(i) /. Vhland, Altc hoch- und niederdeutsche Volkslieder, p. 981.



de la version i>rimitive est devenue difficile, pour ne

pas dire impossible. Avec les ressources actuelles, il

y aurait eu de notre part plus que de la présomption

à la tenter. Nous laissons cette tâche à d'autres, nous

contentant de leur fournir, à cet effet, les matériaux

que nous avons pu rassembler.
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1. jl^ociS et Cantiques.

I. Di: noODSCHAI' VAN MARIA. A,

Anclanlc.

p-.^:^^0^.^==f=^^i^^f-j\-±:E:S=^
I!r was een luaagcle - ijc zui - ver en net, in

Da-vids siatl ge - bo - rcn. Hel siaal ge-schre-vcn

al iii tic wct, van (io<i was zij ver - ko

!

—

I-,

« i st- '
I

1

-^a ^—
:n=F

ren. Zij blcef ten aî - len ston - de zui-ver van

^^^ ^é=̂ -h^-h I J. j I

al - le zon - de. Zij is voor - waar een

^ ^^^^^^!i
spie-gel klaar, vuor u, niaag-den eer -baar.

I. Va- was een maa^detjc zuivcr en net.

In David.s .stad fjeboren.

Het staat ^'csclircveii al in de wet,

\'an (iod was zij verkorcn.
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Zij blccf tcn allen stondc

Zuiver van aile zoiide.

Zij is voorvvaar

Een spiegel klaar,

Voor u, maagden eerbaar.

2. Den vijf-en-twintigsten van maart
Dees maagd oud dertien jaren:

De Engel kwam met groot eerweerd

Tôt haar, naar Gods behagen.

Zij was verwonderd zeere,

Dees edel maged teere,

Als zij daar zag,

In klaar gewaad,
Gods engel voor haar staan.

3. Hij sprak haar aan met groot eerweerd:
" Ave, gratia plena.

"

" Vanwaarkomt mij hier dezen groet?

Sprak zij, de maged Maria.

Hij sprak met klaarder monde:
" Gratie hebt gij gevonden.

"

" Gij zult ontvangcn eenen zoon,

Dicn wij Jésus gaan noemen.
Hij zal bezitten Davids troon

Kcuwiglijk zondcr roemen.
"

Zij sprak :
" Wil dit bedicden,

Hoekan dit toch geschieden?
Nooit man en kcnt,

Of staat gcprcnt,

In mijn hcrt ongeschend.
"

" O Maged, en verschrik zoo niet,

Gods kracht zal u bewaren.
l^lisabcth, uw nichte, ziet,

Was reeds boven haar jaren
;

Zij hccft 00k met verlangcn,
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Zelfs ook CCI! zoontjc ontvanj^en.
Gij zult certein

Zijn ina^a-d rein,

lin mocdcr (îucls allccn.

Zoo zij dccs woordcn Iiaddc «^clioord,

Sprak zij met ootinocd zccrc :

" I-)at inij ^cscliicdc iiaar u\v \v<)oi<l.

Zic de dienstmaaj^d dca Hccrc.
Tcrstond kwam daar zeer kracliti^,

De zone Cjods \^•aa^acllti!L,^

In die fontein

Zuiver en rein,

Voor ons al in hct j^cmecn.
fc>'

Ce nocl nous a ctc dicté vers la fin de novembre iS68, par
une femme âi^ce de plus de quatre-\ inj^t-dix ans. Ce fui le rhanl du
cy}(nc ; elle ne survécut que deux mois environ.
Vu.WACKEKNACEL^Das (ùu/sc/ie A7/r//e'////V</,\'ol.II, N •

1 143, donne
sous le titre : Dû' lini rose?ty une pièce en l'honneur de la S''' Vierge,
extraite du manuscrit de Munich N"8o8,écrit en 1505; les premiers vers
ont une ressemblance frappante avec le début de la nôtre. Les voici :

Ain junckfraw schon vnd auszerwelt,
von kiinges stamm geporen,
Die mir alltzeyt so woll gefellt,

ich hab mirsz auszerkoren.

Voir aussi L. Uhland, N** 321 ; Miitlkr, N" 364.
Unrecueildc cantiques spirituels : Denblydcn Requiem i Hantwerpen,

1631), appartenant à Mj(r Hdthune, chanoine de la cathédrale de
Bruges, porte quelques indications manuscrites qui ont été placées entre
les années 1653 et 1680, On lit, page 88, la ligne suivante, écrite au-
dessous d'une mélodie :

het maghet suijver en net : in david stadt.

L'air noté dans ce recueil ne ressemble en rien à celui que nous
donnons.



4 —

H. DE BOODSCHAP VAN MARIA. (B.)

Moderato.

':ZB~-Q IH]-1^ •=* =p=

Zij was maar veer-tien ja - ren oud, die zui - ver

-& i^zzip:

lï

klare fon - tei - ne, als haar de bood-schap wierd ge

^^ ^
Urzsfcrt

daan, dat zij den zo - ne Gods zou ont - faan, en - de

g^rt^P^
blij - ven ma-ged rei - ne.

I. In het steedje van Nazareth,

Woond'er ecn maagdetjeonbcvlekt,
Ecnc zuiver maged reine.

2. Zij was maar vecrticn jaren oud,

Die zuiver klare fonteine,

Als haar de boodschap wierd gedaan,
Dat zij den zone Gods zou ontfaan,

Ende blijven mag^ed reine.

3. " Ave, Maria, gratia,

Sprak haar de Kngel schoone,
Gij zult baren een kindje kleen,

Jésus, zal zijn naine zijn,

Ken (lod. drie in persoone.
"

4. " W'el, r^ngel, hoe zou dat konnen zijn,

Hoe zou dat konnen wezen ?
"



'• Doordc kraclit van dcn I fciUj^cn dccst,

Maa^dctjc, wccs t(jch nict bcvrctsd.

Wil inaar uw consent ^cvcn.
"

5. \)c lùij^cl wildc van haar nict ^aan,

Hij wildc van haar nict sclicidcn,

Voor dat Maria had ^czcid :

" Uw dicnarcs, die is bcrcid,

Naar uw woord moct hct ^cschicdcn.

Dans le premier couplet il manque deux vers, le second cl le troi-

sième. Les trois qui restent, se chantent comme les vers corrcsjxjndanis

du couplet suivant, auquel nous avons adapte^ la méUxiie, afin qu'elle

fût complète.
Parnii les nombreux chants sur l'Annonciation, celui (|ui se rappnxihe

le plus des deux versions données ci-dessus, se trouve dans rouvrrr-

citéde l'h. NVackcrna^jel, Vol. IV, N ' 1547. 11 est extrait du Christ.:

iii'sani^f>ni/i/t'ini\c M. C> ria, 1568. l'ne note porte uuil est sai

un remanieineiu d'une chanson antérieure à la Reforme. Le
entier :

A M lAi; DKk VKkKUNDi(;UN<; Makiaf-

1. DLr Kn^cl zu Maria Kicnj;,

die Jun^fraw fand alleine,

<iar frcunillich er sein rcd antieng,

er j;riisset die viel reine :

" Nu sey j^cgnist, du rciner leib,

bey dir ist (iott der HKRrc,
(lesej^nct bistu vber aile wcib,

dein lob bleibt jmmcr mehre.

2. Zu dieser red Maria erschrack
ail zu derselbi>;cn stundc.

Der Knj^el sprach " Sey vnuorzagt,

bey (iott hast )^nadc funden :

bu wirsi empfanj^en ein Kindelein

und gebcren ohn aile schmcrtzen,

Jhcsus sollsein Namesein,
ein Troster aller hertzen.

3. (Jros wird er sein auff dieser Krd
darzu ins Himels 'rhrt)ne,

Starck, reich, mcchti>;, weis vndgelcrt,

wird heissen (iottes Sohne,
Krhaljcn wirtl sein K«»nigreich

vber David vnil ilie Allen,

Sein Keich nuis bleiben Kwij^lirh,

denn (iotl wirtl seiner walten.
'
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4. Maria sprach " Wie mag das sein,

denn ich kein Mann crkenne.
'"

Uer Engel sprach " der Schopfifer dein

den Heiligen Geist wird senden,

Diekrafift des aller hochsten gros

wlrd dich, Maria, vmbgeben,
Driinib was Gott in der wircken thut,

das ist Gottes Sohn vnd leben.

5. Vnd siehe, deine M urne Elisabcht

in jhrcn altcn Tagen
Mit einem Sohn sie schwanger geht:

das sein gros Gottes Gaben,
Denn (iott sind miiglich aile ding,

"

So bald Maria das horte,

Sie sprach " Hie ist (jottes Dienerin,

mir^esche nach deinen worten !

"

111. BETHLEEM.

1
Moderato.

WB̂ ^

Ma - ri - a zou - de naar Beth- le- em gaan, kerst - a - vond

^P^^ I^:

voor dcn noc - ne, sint Jo-seph zoii-dc met Ma - ri - a

-F=»^ :!!=t -&-

gaan, oni ha - re bood-schap te doe - ne.

1. Maria zoiide naar ]-iethleem gaan,
Kcrstavond voor dcn noene,

Sint Joseph zoudc met Maria gaan,

Om hare boodschap le doenc.

2. 't Hageld 'en 't sneeii\vde,en 'twas er zoo koud,
Kn de rijm lag op de daken.

1
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Sint Joseph tcgcn Maria sprak :

** Mariatjc, wat zullcii wij inakcn ?
"

3. * Gaat cr no\r cen klccn weiniijjc voort,

Ja tôt aan cen ijdcl scluirc.
"

Waar Jcsus wildc ^eborcii zijn,

Daar en slcKJt er noch venster noch deure.

4. *t Was er wel zoo eeii koude nacht
Aïs Jesutje wierd ^eboreii.

Sint Joseph zoude oni watertje j^aan,

Va\ het putje uas tocjjevrozen.

5. Cccihatjc kwam daar ^e^aan,
Met beidehaarcemcrtjes kleene ;

Zij sloe^ haar oo^cn ten heinelwaart op.

\']\\ zij hoorde dat kleene kind weenen.

0. 'tKIecnc kind weende. Maria zon^.

Gods en^els uitde tronen,

Zij kuanien sanien neder^edaald,

Zij kwamen Maria kronen.

7. Kru(^nt er dces maj^ed, t is meer als tijd,

Den zone (iods hceft zij ontvanj^en.

En die cr den armen niet en verjjeet,

(jods rijk dat duurt er zoo lan<;e.

\\)ir W'II.I.EMS, N" 189; DE COUSSKM.VKKR, N' 5; HOKKMANN VON'

Fai.lkrsI-KBKN, //. /i. II, N" 187. La même pièce est reproduite, avec
quelques variantes, telle (ju'on la chante le long de l'Escaut et de la

Lys, dans Rond den Hcerd^ 2" année, p. 32.

La mélodie est fort répandue. On la retrouve, légèrement mmliricc,

dans les montagnes des \'osges. C'est sur cet air que les enfants de
chœur allaient, encore en 1830, chanter la Passion de porte en porte.

1\. l)i: V'OEUSTKRVADKK.

!'')( Andanie.

Sint Jo-seph ging al trcu - rcn, hij gin^; wm ut
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gl=i

I

^ ^
deu - re, gaan vra - gen om lo • gist. Maar de wcer-

mfcv
din-ne sprakg'heelont -steld : Zie, mijn ka-mers zijn be

f # • m-

t:
^^m^

b— 1:^-V— /- P=^
qzr:

kwa-mer voor de hee-ren al met veel geld.

1. Sint Joseph ging al treuren,

Hij ging van deur tôt deure

Gaan vragen om logist.

Maar de weerdinne sprak g'heel ontsteld
" Zie, mijn kamers
Zijn bekwamer
Voor de heeren al met veel geld.

"

2. Sint Joseph sprak met klachten :

" Laat ons toch hier vernachten,

Aanveerd hier Maria! "

En zij wezen hem daar een schuur,

Door de hage,

Wind en vlage,

Het huis was zonder muur of deur.

3. Het huis was zonder gevel,

't Was zonder pan of techel,

Sint Joseph wierd benauwd.
En daar ligt de God van al.

Jésus huisje,

Draagt zijn kruisje,

Hij ligt in een verworpen stal.

4. Wij en zijn maar boeren,

Wij en durvcn ons niet roeren.
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Voir i)i; Cousskmakkk, N"8, qui donne une version plus complète,

avec des diffrrences dans le mctre ei dans la mélodie. Le texte, qu'il a
pris dans un manuscrit de Jiailleul, se trouve mot pour mot à la i

38 do l'ouvr.i^e suivant : Het ^Iwestflijk hop:eltjf T'in H-inim
roose-blaiiers^ùoor V\v:\\-M.ii\\:\S'V.^ I)uynkcr(:kc,by An* !,

1696. Cet ouvra;;e a ctc réimprime à Bru^jes, oar .^ , i-»

date. On y voit que le morceau se chantait sur l'air : Cest mon Isiibtrlte^

ou Lii'fstc verlic7>i'Pt.

V. KKRSTLILU.

r
Moderato.

i
•

1

•
: -l.-": i{-'\

Kr is ecn'jon - pc maagd ge - le - gen, ï*is van
lloort, wat dat zij hcefl ge - krc - gen, ec • nen

f>S ---r -^ -
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2. Sint Joseph stond in benauwen,
Met zijn hoedje in zijn' hand,

Nevens Onze Lieve Vrouwe,
't Was droefheid ten allen kant.

En alwaar hij hem keerde

En alwaar hij hem wendde,
Hij en zag niet als ellende.

Sus, sus, sus, enz.

3. Sint Joseph die moest gaan zoeken,

Barrevoets en zonder schoen
;

Hout en kolen moest hij zoeken,

En het was zeer wèl van doen.

En er was noch doek noch luiermande,

'tKindetje lagte kh'ppertanden.

Sus, sus, sus, kleen kindetje, sus,

Uwen wille die was zoo dus.

VI. DE GEBOORTE VAN DEN MESSIAS.

Andantino.
N -M^

J^ ^^ J J w^t^ / / J

Mes- si- as is ere-bo - ren in 'tduis - ter van den

-s»-^ E^^^^i =4=: ^—f̂ -^ '^
nacht, die zoo lang van te vo - ren op de

y m ^
È ir-

—

g

-<s>-— -•

—

»-

fz

we-rcld was ver - wacht. Vroo - lijk dan, lier - der- tjes,

--^

:2iz: 5 ^î^-^^-

zon - gen de en - gel -tjes, zon-gen met bllj - de stem;

^?ZI^_f_,.
:4

:tz^ <9—=-

Haast u naar Beth em ;



— II —
1. Mcssias is fjcborcn

In 't duister van dcn nacht,

Die zoo lan^ van te vorcn
Op de wcrcld vvas vcrwacht.
" V'roolijk dan, hcrdcrtjcs,

Zon^cn de enj^eltjes,

Zonj^en met blijde stem :

Haast u naar Jk-thlccm !

"

2. Die arme sleclite liedcn

Cjelijk de boertjes zijn,

Ontwaakten hunne ^ebuurtjes

In 't klare maneschijn :

" Lie\e f^ebuurtjesal,

Komt liaasti^ naar i\cn stal,

Daar li^t de God van al,

Die ons verlossen zal.

V Zij kwamen bij de krib,

Vondeii een kindetje,

Geleid in strcjoi, ^ebc>ren,

D'oogsjes als koraaltjcs.

D'oo^sjes van stonden aan

Za^ men vol traantjes staan.

Voor onze zonden al,

() mensch, voor Adams val.

4. De eene nain zijn fluitje

De ander zijn muizeltje,

En speelden tlaar een liedje

Voor 't zoete kindetje.
" Nanna, nanna, kintlje tecr,

Sus, sus, en krijsch niet meer,

Luik u\v kleen oo^jes toe,

Van weencn zijn zij moe.
"

5. Het kindetje begost te slapen

De moeder sprak alzoo :

" Herdertjes, hoedt uw' schapen,

Wilt zoetjes deure gaan,

En lecft in paais en vree,

Dat brenj^t ons 't kindetje mee.
Want 't is God, onze Heer.

Komt morgcn nog een keer.
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Cette pièce se trouve dans un grand nombre de recueils. Voir en

particulier WiLLEMS, N° 194, qui l'intitule à tort Herderszaiig. Voir

iiviss\ Rond de?i Heerd, i^ année, p. 32.

VII. EMMANUEL.
AU'" grazioso.

ii=!^ ^^ r£ T^S^

i

Zoe - te kin -de-tje, weet gij wel, dat uw naam is Ma - nu

t=& liEE
cl ? De drie ko - nin - gen die daar staan, mo - gen

ïw-±^. ~iz^wL

zij wcl bin nen gaan ? Wel ge - ko-menen komtmaar in,'tgaat hier

:t 1^î^=^ 5:|=

al naar 'tkind-tjes zin. 't Kin -de- tjekrijscht en kin -de- tje

1==t 4= ^=y-
lacht, 'tis ge - bo - ren, 't kin-de-tje krijscht en 't kin -de -tje

4==t

lacht, 'tis ge - bo-ren op kerst - nacht,

Zoete kindetjc, weet c^ij wcl,

Dat uw naam is Manuel ?

De drie koningen die daar staan,

Mogen zij wel binnen gaan ?

Wel gekomen en koint niaarin,

't Gaat hier al naar't kindtjes zin.

't Kindetjc krijscht en 't kindetjc lacht,

't Is geboren op kerstnacht.

Voir T)K Coussem.\ki:r, N"3i,ct Hofk.man vox Fallerslebex
//. />'. 1 1, X" 191, qui a pris le texte dans de Coussemaker.
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I

Alla marcin.

9
4

\ 111. VKKUK.

•—F^ T- :-•

Door de licf-tlc wilt ont - uck-kcn, spocdl u, lier - ders,

i)m naar Hclh-lc - em le trck-kcn en om naar dcn

\'rc - de, Vre - de, vrcd' op
op de baan,
slal te eaan.

Xz:::'.:^

:p3i

X
d'aard' aan al - le men-schen die van goc - dcn

5 32

wil - le zijn.

1. Door de licfdc wilt ontwckkcn,
Spocdt u, hcrders, op de baan,
Oin naar Bethléem tetrekken
Kn oni naar den stal te ^aan.
Vredc, vredc,

Vrede op d'aard' aan aile menschcn
Die van i^oeden wille /.ijn.

2. Wie konit hier onze ruste storen

In het midden van den nacht,

Door zoo blijde nuiziek koren
Sainenspclcnd onvcnvacht ?

Vrede, enz.

3. Vrecst niet, hcrders, 't zijn fjoc marcn
Van een' onverwachte vreuL;<l

Die ik u lieden kom verklaren ;

VVeest nu. herders, al vcrheu^d.
Vrede, enz.
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4- 't Is de Messias op heden

Die v^an een maagd is gebaard
;

Hij brengt ons de rust en vrede

Uit den hemel op de aard.

Vrede, enz.

La personne de qui nous tenons ce noël, a chanté pour premier cou-

plet ce qui suit :

Laat ons zingen alléluia,

Alléluia, gloria,

Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax, terra pax,

Pax hominibus
Bonce voluntatis.

Comme ce couplet n'a pas la même facture que les autres et qu'il est

sur un air différent, il vient sans doute d'ailleurs.

IX. DE ENGEL EN DE HERDERS.

Poco lento.

Ont-waakt, loopt, her-ders, de - zen nacht, ver - laat al

Uw nieu - we ko - ning lof ver -wacht, en blijftniet

I
:t

t^ P &-
«=F

-&—:
1= :Ë=3t

u - we scha - pen
;

lan - ger sla - pen.

-Jh=^

Geeft zoet ge - luid, en wiltschal-

mei noch flui - te niet ver - jre

T-^—

^

ten, waar-mee gii

î:p=îc -&- ^
-G^-É-

in de groe-ne wci zoo dik - wijls zijt ge - ze - ten.
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DK KNOKI..

1. Ontwaakt, loopt, hcrdcrs, dczcn nacht,

Vcrlaat al uwc scliapcn
;

Uw nicuvvc koning lof vervvacht,

En blijTt nict lan^^^cr slapcn.

Gccft zoct gcluid, en wilt schalinci

Noch fluitc nict \crgcten,

Waarmee gij in de groenc wci
ZcH) dikwijls zijt gezeten.

DK HKRDKR.

2. Wat een ontijd'gc stem voel ik

Zoo vrocg mijn ooren raken,

En mij op ccncn oogcnblik

Uit mijncn slaap ontwakcn ?

De nacht verzockt nog lange rust,

De haan gaat noch niet schrcicn.

Laat slapen icdcr naar zijn lust,

Eer gij roept naar de weien.

DE EXCEL.

3. Te lang, o herdcr, duurt uw' rust,

Hef uw vermocide Icdcn
;

Het hemels licht schijnt op dees kust.

Verstaat gij wel mijn reden ?

Gcboren is de Heer, God-Mensch,
Om breeder te verklaren

;

Ik daal van boven om uw wensch
En vreugd te openbarcn.

DE HERDER.

4. Wat klaarheid zie ik onverwacht
Voor mijn gezicht verschijnen ?

Zie seffcns op den middernacht
De duisterheid verdwijnen.

't Is zeker dat de Heer van al

Op d'aarde wordt gcboren
;

Mijn hcrt en zielc brandcn zal

Door 't Hcht, zoo lang vcrloren.
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DE ENGEL.

5. 't En is dan, herder, niet te vroeg.

Ga, geef hem hert en zinnen.

Men kan niet haastig zijn genoeg,

Om God te gaan beminnen.
Spoed u, roep uw geburen al,

En gaat met vol betrouwen
Dien God vol tcêrhèid, in een stal,

Met teere liefd' aanschouwen.

DE HERDER.

6. Kloek, herders al ! staat op met mij,

De Heer komt ons ontmoeten.

Leidt, engelsch' geesten, ons daarbij

Om 't hemelsch kind te groeten.

Toont ons de plaats, wij gaan tôt hem,
Den oorsprong v^an ons leven,

Wij volgen te samen op uw' stem,

Om dankbaarheid te geven.

Ce noël se trouve dans beaucoup de recueils, entre autres dans les

Nieicwegeestelijke liedckens page 39, sur l'air : Mon Dieu, vous avez bien

voîcltivie donner ime fenune et dans DE COUSSEMAKER, N" 7, où il est

noté sur ce dernier air.

X. DE ROEP DER HERDERS.

Vivace.

P^i jt=^ m^ -â ^ e:
3t:J:

Komt, her-ders, al - te - gaar, de Hee-re roept u

ZZ^ZtljEEj^^^EEg
naar

;
hij roept geen' hee - ren naar, hi j roept ar - me
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ï^ -F-^

boc - rcn maar. 't Kincl en uil maar ga-ven

F=iK mmf*-^ t=r» ^^ ^^^
van volk zon-dcr scliijn, ga - ven die met sla-ven vvcl ge

'Iz^ fe^
won - nen zijn.

Komt, hcrdcrs, altcgaar,

De liccrc rocpt u naar
;

Hij rocpt ^ccn' hccrcn naar,

Hij rocpt arrnc boeren maar.

't Kind en wil maar ^avcn,

Van volk zondcr schijn,

Gaven die met slaven

VVel gewonnen zijn.

Er komt ecn bocrinne,

l^rcnf^t ecn windellap,

Kr komt ecn herderinne,

Brengt wat suikcrpap.

Ce n'est ici qu'un fragment. Le texte complet est donné comme suit,

dans Rondihn Heerd^ 4"'*' année, p. 38.

KERSTLIED.

De locht is vol geluid,

Door menig harpe en fluit,

't Schijnt, de slerren dansen,
't Hcmelsch hof ontsluit:

Uaar de mancstralen
Cevcn dobbcl schijn,

Zic ik de Kngcls dalen :

Wat mag hier toch /lijn?

Dat nu de zonne schijnt.

De nacht van hier verdwijnt,

Is omdat een Maged
IJaart een hemeisch kind :

En nu zijn de \vt)Iken

Vol gczang en spcl,

Omdat bij de volkcn,

Kust Kmmanuel.



— i8 —
De vreugd mijn krachten bindt,

Als dit kleen edel kind
De zoo reene borsten
Van zijn moeder vindt :

Daer zijn lipkens bloeien,

Boven incarnaat,

d'Honingaders vloeien

Van zijn zoet gelaat.

O Joseph, in dit stal

Is het immers al !

Waar is de koningszale
Daar men vindenzal
Zoo veel zoetigheden,

Zoo veel heiligheid,

Zoo veel eerbaar zeden,

Zoo hoog Majesteit.

De Engels, met gedruis,

Vliegen door dees kluis.

En met hunne vlerken

Dekken zij het huis
;

Nu hier zonder schemel
Blinkt een heiligschoon,
't Stalleke wordt een hemel.
Want 't is Jésus throon.

Komt herders, altegaar,

Komt Jésus roept u naar,

Menroeptnoch naargeenheeren,
Roept de boeren maar
Het kind wû vandage.
Van volk zonder schijn,

Gaven die met slaven

Wel gewonnen zijn.

De herderkens zijn hier,

Zij hebben hout en vier.

En daar komt een herderinne
Met een kruike bier.

En ook een boerinne
Heeft een windellap,

Daar een herderinne
Geeft den suikerpap.

O Maged, laat geschiên,

Al zijn wij landsche lien
;

Dat wij uwen zone
Den Heere mogen zien.

En het kind begroeten
Hooger majesteit :

Heer, wilt ons ontmoeten,
Met bermhertigheid.

Le feuillet manuscrit sur lequel l'éditeur a copié ce noël, porte pour
signature : Vos/er ti'és huvible seruiteitr^ Leojiardiisjacobus Spillebeen^

J697.

XI. JESUS IN DEN STAL:

Lento assai.

ïî £ B£3
Komt hier, her-der-tjes, al-te-maal, om naar Beth-le - cm te

i
:?2—-^P^i

1 gï:--=l=:

gaan. On-ze groo • te God en hij is or zoo kleen, hij ligt
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hier, hij ligt hier. On-zc j^roo - te God en hij is cr zoo

/TN

-^
-F-^^ Sir

kicen, hij li)^t hier in den stal voor mij.

1. Komt hier, hcrdcrtjcs, altcmaal.

Om naar HcthlccMii te [(aan.

Onze <^ro()te (jocl en hij is cr zoo klccn,

llij li^t hier, hij lij^t hier.

Oiize^roote (jocI en hij is er zoo klccn,

Hij h'<;t hier in den stal voor mij.

2. O j^rootc God, en hoc h'^t î:jij hier,

Ja voor mijn plcsier,

Tusschen twee beesten in den stal.^

Och ! ^ij zijt er,

Tusschen twee beesten in den stal,

Och! <(ij zijt erde God van al.

3. Sint Joseph, die ecrwccrdi^e man,
Hij gaat lan^js het land,

Hij zoekt hout aan den kant,

1mi hij wieiijt het kindetje

En hij zingt er zoo zoet:

Och ! gij zijt cr,

Och! gij zijt er het hoo<^stc gocd.

4. Maria, die ccrvveerdigc vrouw,

Zij zat in de kou,

Zij en had i^^een hout.

Oui te verwarmen haar klccn kind.

Die zij, die zij,

(^ni te verwarmen haar kleen kind,

Die zij in tic doekjes wintlt.

Texte fort corrompu, sans rime ni mesure.
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XII. ROEP NAAR BETHLEEM.

Alla marcia.

t
?=P=F=F

•/ /
ï=

W=:^ =1=i
V—br

E^f^É
Ach, wat hoor ik voor een' aan - ge - na-me stem, die ons

-^- ^ ^-

y—

^

roept en leidt naar den stal van Beth-le- em? Ach, wat

%-^^ ^
hoor ik voor een' aan - ge - na - me stem, die ons

I
--^--

V-
-F=ï ^=F

t=£=
î

/ r ^

roept naarBeth-le - em? In het mid-denvandennacht,deMes-

î=^f'/ "^ y V
si - as on - ver- wacht, die van

i*i^
-^

een zoo zui - ver

:^=?
-jj^

'^ '^
1

-

maagd is voort - ge-bracht. Ach, het is de wensch en

-^—N-

!»EâtEÏ
-N ^-

JÈZZUÊL

be-gecrt' al-te-maal, door de zon - de en A-dams val.

Ach, wat hoorik voor een' aangename stem.
Die ons roept en leidt naar den stal van Bethléem ?

Ach, wat hoor ik voor een' aangename stem,
Die ons roept naar Bethléem.'*

In het midden van den nacht,
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De Mcssias onvcrwaclit,

iJie vaii Lcii Z(j(i /uivcr inaaj^d is vcK^rt^cbraclit.

Acii, Iicl is tic wciisch L'ii bc^ccrt' allcinaal,

Door de zundc en ^Vdains val.

xiii. \)i: m:di:ri(;k (;i:ho()Kti:.

Motlcrato.

_—1^—^—__

^ I \ :

Er is ecn kin- de-tje ge -bo-ren opd'aard', er iseenkin-

^i^=r
Z nn~n«

—

é-

de - tjc ge - bo - ren op d'aard', 'tkwamop de aar-de voor

E ï3=t ^=f=^i r
-- «-

onsal-le - gaar, 'tkwamop de aar-de voor ons al -le - gaar.

1. r> is ecn kindctjc f^cboren op d'aard',

't Kwani op de aarde voor ons allc<^aar.

2. 't Kwam op de aarde en 't en had ^cen huis,

t Kwani op de aarde en 't droe^ al zijn kruis.

3. Er is ecn kindctjc «^eborcn in t strooi,

't La{^ in cen krebbctje «;edekt met hooi.

4. 't Had twee schoon oo^jes zoo zwart als la«;et,

Twee bleuzende kaakjes, dat stond hem zoo net.

5. 't At pap uit ecn pannetje, 'ten maakt' hem niet vuil,

Kn 'tviel op de aarde en 't en had er i^ccn buil.

6. 't Keek naar zijn moeder, en 't lachtc zoo snci,

't Kende de liefde zij ns moeders zoo wel.
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7- 't Keek naar zijn vader, en 't ladite zoo snel,

't Kende de liefde zijns vaders zoo wel.

8. 't Leerde timmeren bij Joseph, den man,

En 't maakted' een bankje en 't steld' er hem aan.

9. 't Leerde timmeren bij Joseph, den man,

En 't maakted' een tafeltje en 't zett' er hem aan.

10. 't Leerde timmeren bij Joseph, den man.

En 't maakted'een beddetje en 't lei er hem in.

1 1. 't Kwam op de aarde voor ons allegaar,

En 't wenscht ons een zahg nieuwejaar.

Voir Rond den Heerd^ i r' année, p. 35.

4-1. Zwart als laget, /. e. gitzwart.

XIV. DE GESCHENKEN.

Moderato.

ô:
:S: Vz±

=l=ï

Men-schen, zijt nu al ver - blijd,hoortnu hoe dat Je -sus

I - ^ IN

^ |Eî

leidt. Je - sus krijscht en Je-sus lacht; j'is ge - bo-ren op kcrst-

nacht, in den stal, on - ze Heer en God van al, en on - zc

:i==p: -#— —w- ^=PC
p=f^=^

-tr— 1?=p: :^=P=
^"-=^ t

Hccr en God zoo rein. De hcr-dc-ren,dcher-dc-rin-nenjdeher-de-
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ù^p-i; j' j'.' ï i

rcn, zij gin-gcn al naar den stal, of- fc - ran dcn en wierook

• •

bran-den; loof-dcn den groo-tcn God van al.

1. Mcnschcii, zijt nu al vcrblijd,

Hoort nu hoc dat Jcsus Icidt.

Jésus krijscht en Jésus laclit;

j'Isf^eborcn op kerstnacht,

In den stal,

Onze Heer en God van al,

En onze Heer en God zoo rein.

De herderen, de herderinnen, de lierderen,

Zij ^nn^^en al

Naar den stal,

Offeranden en wierook branden
;

Loofden den grooten God van al.

2. Tsaaken die kwam voorgegaan
Met een g'heelen hoedzak graan,

En Trinc brocht de suikerpap,

lin Marie de u indellap,

En Conné
Die brocht versche boter mee.
Va\ Tseppen die brocht bout uni vier.

En Tone brocht een kruike bier;

Pier brocht vleesch

Naar dcn cesch.

Tsanne moeie brocht luicrs en doeken :

Elk was blijdelijk van geest.

3. Als zij kwanien in den stal,

Vonden daar den God van al.

En zij zagen een kleen kind,

Dat daar lag al in dcn wind.
Schier half dood,
In zijn n\aagd-en nioeders schoot;
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En zij vielen al voor 't kind te voet

Met blij gemoed.
En zij aanbaden den Heere zoet,

Den opperal,

In den stal,

Tusschen beesten en 's hemels geesten,

Loofden daar den God van al.

4. Als zij kwamen den stal uit,

Pier die nam zijn beste fluit,

Loofde God,
Tone met zijn rommelpot,
Annatje met zijn vleiertong,

Die zoo lustig zong.

Conné die oppe zijn klompen sprong.

Tseppetje riep

Vol plezier :

Maakt nu vreugden
Naar uw deugden,
Maakt te samen goede sier !

Voir Rond den Heerd^ 2^ année, p. 71, dont le texte présente quel-

ques légères différences.

2.-1. Tsaaken^ Jacques. — 2.-5. Conné^ Corneille. — 2.-6. Tseppeii^

Joseph. — 2.-11. Tsanne, Jeanne.

XV. DE BESNIJDENTS.

Poco andante.

4: 1SH^ :t

't Was op een kou-den nacht als het kin-de-tje wierd ge-

Pim -ë^—
I

—~—
I
——

I
—=&—

1

r-
bo - rcn, van cen ma-ged uit ver - ko - ren. Ge -

3^S^ —&-

4=

=SH ^

jË=±:

bo-ren moest het we-zen, ja voor ons al - le -gaar, al-le-
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~ë ^ ^ :
' • 1

gaar. Looft (iod tcn al - Icn tij - de met cen gocd

±zé:^^Hfcï
za - lig nicu - \vc - jaar.

1. 't Was op ccn koudcn nacht
Als liet kindctjc wicrd ^cborcn,

Van een ma^^cd uitvcrkorcn.

Gcborcn mocst hct wczen,

Ja voor ons allc^^aar.

Looft God tcn allcn tijde

Met cen j^oed zalig nieuwejaar.

2. 't Was op dcn achstcn da^^

Dat 't kindctjc wicrd bcsncdcn,
Al in zijn tccrc Icdcn.

l^csncdcn mocst hct \\czcn,

Ja voor ons allcgaar, enz.

3. Wat zaï^cn zij van verre?

Ken schoone klare stcrrc.

De stcrrc, die zij zagen,

Schong uit dcn hcmel klaar,

Ja voor ons allegaar, enz.

4. Maria die droomde,
In harcn slaaj) zij schroomdc
Dat Hcrodcs konicn zoudc,

En dat hij zoudc dooden
Hct kleenc kind van haar.

Allegaar, allegaar!

Looft God tcn allcn tijde

Met een goed zalig nieuwejaar.

On ajoute assez souvent devant le troisième couplet, le vers

Wat /aj;cn zij van bij ?

J.-4. ScAo/t^^, imparfait de st/tij/wn.
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XVI. NIEUWJAAR LIED.

-^-

Allegretto.

—N ^-

Vrienden, ik wensch u

i=?2:
^=

^=^ :p=i:
t:

al - te gaar een ge-luk - za - lig

nieuwe - jaar. Ik wensch u al, van minst tôt meest,

=t t^
van God een zui - ver, van God een zui - ver,

van God een zui - ver hert en geest.

1. Vrienden, ik wensch u altegaar

Een gelukzali^ nieuwejaar.

Ik wensch u al, van minst tôt meest,

Van God een zuiver hert en geest.

2. Jésus in het krebbetje lag,

Tusschen den os en den ezel,

Toontons zijn handjes rood en blood,

Om ons te helpen, uit den nood.

3. Jésus in 't heilig sacrament,

Die den grond van onze gcdachten kent,

Onder de gedaante van brood en wijn,

Daar duizcnd engelen bij hem zijn.

4. Maria, Gods mocdcr, met haarkleen kind

Die z'in onnoozcl doekjes windt,

Maria, zij is er 's hemels koningin,

Zij is de warc schcrm van het huisgezin.
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5- VVijzijndric koiiin^'cn van vcrstand,

Wij k(Mncn uit ons vadcrland,

Wij koincn iiaar dcn armcn stal

Van dcn ald(jrh(K)^.stcn God van al.

Le dernier couplet se rattache évidemment h une autre chanson. Voi-
ci la piccc entière, telle qu'elle est donn«5edans Het }^h£€5klyck Ilopcdl-

tjt'H (l(jor r. Cauwk, p. 44.

NIEUNVJAEk LIKI).

Stemmc : La bouffonnerie de Monsieur^ (ofte; V Was ecncn henkr
vroegh opi^hestacn.

1. Ick wensch u-lieden al te^aer
Ecn goct en salich nicuw c jacr,

Ick wensch u-licden minst en mcest,
Voor Godt een suyver hert en gheest.

2. Ick wensch u-licden van dit huys,
Door Jésus dierbaer heylig kruys,

Door Jésus naem en majesteyt,

De rycke vreught en saligheyt.

3. Ick uenschc dat het soete kindt,

Ons nieuwgheboren Heer en vriendt,

Uie in een stal tôt ons quam,
Ons hert ontsteeckt met herte vlam.

4. Dat nu Maria suyver macght
Altydt wel voor ons sorghc dracght :

Ick wensch dat s'hemels koningin
Bewaert ons hcclc huysghcsin.

5. Nu mcnschen volght de herdcrsnaer,
En groet hier Jésus voor 't autacr,

En sucht, en bccft, en wccnt, en schre) l

Voor syn hooghwecrdigh majesteyt.

6. Die in een kleync kribbe lagh,

En naer den os en esel sagh,

Toont nu syn handen bloedig roodt

,

Om ons te hclpcn uyt den noodt,

7. Die in het hoy gheslaepen heeft,

Syn vleesch en bloedt oodtmoedigh gheeft

Onder de ghedaente van broodt en wyn,
Dacr duysent enghels by hem syn.

8. Met kindt in \ heyligh sacrament,
Den grondt van ons ghedachten kent

;

Syn ooghskens en syn lief aensicht

Den hemcl in myn hert verlicht.

Dans la réimpression citée plus haut (note p. 9) on dit que la pièce se
(hante encore sur les airs Le prince de Conde\ ou Sns Âind/en sus^ en
niet krijt ineer^ ou L-iesinuiei itij^; ik in faniasy.
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u
XVII. DE KONINGEN UIT HET OOSTEN.

Poco lento.

g^â^

Uit Oos - ter - lan-den kwamen met of - fe

randen drie konin gen ge- reisd naar Bethle -em. Van vijf

* ï
i: î i:

hon-derd mij-len ver-re, door 'tver - lich - ten van de

=i=p:

t^

ster-re die zij ver-lo - ren te Je - ru-sa - lem, Je - ru -sa

:si
:P

lem, die zij ver - lo - ren te Je - ru - sa - lem.

1. Uit Oosterlanden
Kwamen met offeranden

Drie koningen gereisd naar Bethléem.
Van vijf honderd mijlen verre,

Door 't verlichten van de sterre

Die zij verloren te Jérusalem,

Jérusalem, Jérusalem,
Die zij verloren te Jérusalem.

2. Herodes, verslagen

Als hij hun hoorde vragen
Waar dat de koning der Joden geboren was,

Heeft straks zijn raad vergaderd.
Die 't hem terstond verklaarde

;

Dus wees hij hun naar Bethléem op dat pas,

Op dat pas,

Dus wces hij hun naar Bethléem.
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3- Met (laj)i)'rc schrcdcn

Zijn de uijzen ^^ctrcdcn;

De stcrre leidd' hun weer tôt in den stal.

Daar hebben zij ^evondcn,
In doekjes ^ewondeii,

lien kind konin^, hecr cnde God van al,

En God van al,

Ecn kind konin^, hcer cnde God van al.

4. Uit liefde teere

Schonkcn deze groot' hccren
II un sccpter, kroon en staf aan 't kind naar wensch.

Dcden hunn'offerandc,

Mirrc, goud en wicrook brandcn,
Erkcnden't kind als God en mcnsch,
Als God en inenscli,

Erkenden 't kind als God en mcnsch.

5. Denk hoc de licfdc

Van 't kind hun hcrt doorgriefde,

Met bracht zijn licf handetjes in deschaal.

't Lacht' hun toc met zocte lonkcn,

't Deed hun hert in liefde vonkcn,
1mi in hun hcrt brandcn altemaal,

Ja altemaal,

En in hun hert brandcn altemaal.

6. Als zij den zegen
Van 't kind hadden gekregen,

Namen zij oorlof weer naar hun rijk te gaan.

Doch Herodes, de snoode,

Zocht het kind te doodcn,
Dus wees de engel hun een' ander baan,

]icn ander baan,

Dus wees deengcl hun ecn' ander baan.
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XVIII. DE DRIE KONINGEN.

Moderato.

Laatst wa - ren er drie ko -nin-gen wijs, zij reis-den al

î=^ È^-^E-EÈ^ ^=^
—o y / /

o-ver het sneeuwwit ijs, al o - ver 't land g'heel tri-om-

- ^ J C J
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Vc C7.c\ (lie vluchttc,

Maria die zuclitte,

Sint Joseph die troostte /'in liare drocfhcid.

4. lîerodesonthood kleen ende j^^root,

Aile die bloedjes ze sia^^en z'ai dorxl.
Wie hceft ooit ^^ehoord
Van zulk ccn' moord?
D'onnoozel herten
Vol herten en sinerten
Zij wicrdcn in hunder bloed j^^e.smoord.

^

XIX. DE KONINGEN MET DE STER

Allegretto.

;^
ic=y:^ ^E

Er kwamen drie ko-nin-gen met ee-ne ster, er

ÎE^
-h—

K

^m ¥=W
kwa-men drie ko-nin-gen met ee-ne ster, zij kwa-men van

^S^P
bij en zij kwa-men van ver. Zij kwa-men \'.in b ij en ZIJ

^=F=
F=^

5

kwa-men van ver.

fc
Autre finale plus ancienne.

m^^mwm\^^ l
Zij kwa-men van bij en zij kwa-men van ver.
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1. Er kwamen drie koningen met eenester,

Zij kwamen van bij en zij kwamen van ver.

2. Zij kwamen den hoogen berg opgegaan,
Zij vonden de sterre daar stille staan.

3. Wel, sterre, gij moet er zoo stille niet staan,

Gij moet er met ons naar Bethléem gaan
;

4. Naar Bethléem binnen die schoone stad,

Waar Maria met haar kleen kindetje zat.

5. Zij gaven dat kindetje eenen zoen
Van wierook en mirre en roode fijn goud.

Voir DE CoussEMAKER, N** 28 (30 couplets) et 30; Hoffmann von
Fallersleben, h. B. II, N°69.

XX. DE VLUCHT NAAR EGYPTEN.

Allegro grazioso.

—

^

!

t::-i—h-

Hebt gij niet een' vrouw zien pas - see-ren, ja een vrouwtje met

T^tt »• p —XT-- - . . . '•—»- » • ' •
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I Icbt ^ij nict ccn' vroiiw zicn |)as.sccrcn,

J.'i ccn V rouwtjc met ccn kiccn kind ?

Witter als krijt

Was haren liabijt.

Had ik haar ondcr de liandcn van mij,

Haar zoDiitjc die zoude j^edoodcn zijii.

La personne (|ui a (hante' l'air, ne cor.naissait, des paroles, rjuc ce
(|in précède. Une autre, (jui ne connaissait pas l'air, a dicté les paroles
de la manière suivante :

1. Maria die zoude <^aan reizcn

Naar Stralenberj^^ over den Rijn.

Al was hct naclît,

Met schon^ cr daj^.

Denk cens hoc dat iiet met Maria was.

2. Maria die reisdc zoo verre,

Zij vond cr ccn akkcrman staan

Die bezi^r was met zaaien,

En z' heeft hem f^esproken aan:
" We<^, we<^, met uw waj^en,

Uw strinj^ en uw plne<^;

Moud op van zaaien

Kn wil cr uw koorn maaicn,
't Is rijpc genoe^.

3. Als er iemand naar mij komt vra<;en,

Zeg dat ik al gepassecren zijn

Toen gij bezii^ waart met zaaien ;

Kn nu zijt ^ij tôt maaicn bercitl.
"

4. De akkcrman kecrdcd' hem omme
I'2n hij vie! op bcide zijn' knien:
" Looft Godden Meere, zoo moet hct^cschicn.

Kn hij tcrstond aan hct maaicn viel.

^v Maria en was maar vcrdwcnen,
Als IIcnKlcs daar kwam i^czwind :

" llcbt i^ij nict ccn viouw zicn passcercn.
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Een vrouwtje met ccn kleen kind ?

Witter als krijt

Was haar habijt.

Zeg mij 't bescheid

Van 't geen dat gij weet,

Verklaar het op eed.

6. " Ik heb wel een' vrouw zien passeeren,

Een vrouwtje met een kleen kind,

Maar toen was ik bezig met zaaien,

En nu metmaaien, mijn vriend.

Veel witter als krijt

Was haar habijt.

Dat is 't bescheid

Van 't geen dat ik weet,

'k Verklaar het op eed.

7. Toen sprak die valsche heere

Met een bedroefd gemoed :

" Nu moeten wij wederom keeren,

Al op den staanden voet;

Want zij mag er al zijn

Te landewaart weg.
Had ik haar onder de handen van mij,

Haar kindetje zoude gedooden zijn,
"

Cette pièce, malgré les profondes altérations qu'elle a subies, con-

serve néanmoins le souvenir du miracle transmis par une pieuse tradi-

tion. La S*'-' Vierge, dans sa fuite, rencontre un laboureur qui semait du
blé. " Cessez de semer, lui dit-elle, et moissonnez; votre blé est mûr.
Si l'on s'informe de nous, dites que vous nous avez vus passer, quand
vous étiez occupé à la semaille,

"

Voir Alberdingk Thym, N** 70 ; Annales du Co7nitéflamand de
Fratice^ II, p. 77 ; HOFFMANN VON FALLERSLEBEN, h. B. X, No 4.

Dans le morceau publié par Hoffmann von Fallersleben,
//,/>', II, No 73, Lieber Fraii als Schwester^ on lit le vers suivant, qui

se retrouve assez singulièrement dans notre chanson :

Tôt Stralenburg over den Ryn
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XXI. DE VKkl.tJOClIKMNG VAN PFTRT-q

I ;i

Lento.

n.
Waar - toe laat gij u ver - voc - rcn dat gij

fi . ^ N ^ 1

S^ :e±
tr u^—l"^—

^

loo-chent u - wcn Ilecr ; kent gij, Pc - trus, inij nict

:ftf-J-J^i
Mï

mccr? Wat ctoct zoo uw hcrt ont - roc-rcn, dat gij mijvcnlocktzoo

^-'-'-^é-i -^

zccr? Pe-trus, kent gij mij niet mccr?

1. Waartoc laat j^jj u vervocrcn

Dat ^ij loochcnt uwcn Hccr;
Kent i^ij, l'ctrus, niij nict mccr?
Wat doct zoo uw hcrt ontrocrcn,

Dat <^ij mij vcrvlockt zoo zccr?

Petrus, kent ^ij mij nict mccr?

2. 'k Hcb mijn' licfdc u gcfjevcn,

U omhclsd no[^ dczcn da^^,

Als ik voor uw' voctcn la*;^.

Met hct brood van 't ccuwi^ levcn

Hcb ik u ^^cspijst daar bij.

En gij, Petrus, loochcnt mij.

3. Gij wcct wat ik hcb gcledcn,

Wat in 't hofjc ondcrstaan,

Daar ik was met u gegaan.

Als ik drijmaal had gcbedcn
Kwam verratlcr Judas aan.

Petrus, is u dit ont^aan ?
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4- Wat hcb ik u dan misdrcven,

Dat gij nog in al mijn smcrt

Metccn zweerd doorsteektmijnhert?

Gij hebt mij uw'lrouw gegeven,

En herhaalt ten derden keer.

Petrus, kent gij mij niet meer?

\'oir Nietiwe geestelijke liedekens, Brugge, bij De Moor, p. 60, sans

date.

XXII. HET LAATSTE AVONDMAAL.

Moderato.

<5 m m^ P f
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3- lijcii sprak de vaisclic Jutla'> ;

•* Ilccrc, ik en ben het niet.
"

T(H;n sprak er île Ileer Jésus ;

•* Judas, 'k en wijt het u niet.
"

4. Aïs Jésus tc^'cn zijn in(x;der spruk:
** Roej) er inij inor^en vnK"}^ op,

Urie uiirtjcs voor ùlu daj^e

Als 't liaantje zal kraaien drie inaal.

5. Dric uurtjes vcK)r dcn daj^e

iJat liaantje kraaide drie inaal;

't W^as dat Jesutjc op zou staan

( )in naar den kerker te gaan.

6. Wat vond hij onder zijn wegc?
Wcl zestig manncn staan.
" W'el, inannen, zei God, inannen,

Waaroni blijft j^ij hier staan?
" \\ ij verwachten den heerejesus
Om naar den kerker te ^aan.

7. " Verwaclit gij den hccre Jésus?
Ik ben er de zelfde man
Die gister bij u wandelde
Langs eencn watcrkant.

"

iS. Zij hebben dcn Hccre gcvangen,
Zij slocgcn hem aile zoo stijf,

Dat d'haakjcs van de koorden
Zij stonden in Jésus' lijf.

9. Zij hebben cen kruisje docn maken,
Van zestien voeten lang.

Zij hebben den Heere daar opgeleid,

Zijn armtjes wagcwijd opengespreid
En zijn voetjes overeengeleid,

Kn drie nagels daarin geslegen.

10. Maria en Joseph drooinden wel eencn drooin,

Dat Jésus' purjjcr luanteltje,
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En Maria's sneeuwwit kleedjc

Lag ondcr den palmenboom.

1 1. De palmenboom droeg palme,

De takjes groeiden zoo lang.

Sint Joseph trok er een takje van,

En stak het in Maria's hand.

12. Sint Joseph liet er een takje staan,

En hij moest er nog zoo een verre weg gaan.

De verre weg naar Egypten,
Van Egypten naar Jérusalem.

Daar stierf God den bitteren dood
Voor mij en aile menschen,
Zoo wcl voor kleen als groot.

Voir Rond den Heei'd, 12*' année, p. 199, et 13^= année, p. 159.

1 0.-4. et II. -I. Il faut évidemment lire: dadelbooni ti dadels. Les
couplets 10 à 12 sont très-probablement les débris dune chanson sur

la fuite en Egypte, ou peut-être de pièces semblables à celles qu'on

trouve dans Hoffmann von Fallersleben, H. B. X, N'^^ 11 et 24.

XXIIl. DE PASSI-E ONS HEEREN.

t Is wie wil hooren een Gods woord, Ky - ri • e e

ei-son ; i is van de pas-sie en 0ns Heerens dood.

.t=^4^
A - ve Ma - ri - a.

1. 't Is wie wil hooren een Gods woord, Kyrie eleison;

't Is van de passie en 0ns Heerens dood. Ave Maria.
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2. De Hccrc trok naar 't hovctjc van Olivctcn, K. II.

Daar hccft hij zijncn hcmclschcn vadcr ^cbcdcn. A. M.

3. Oc Jodcn hcbbcii Ons llccrc j^czocht, K. I^.

lui zij lîcbbcn hem voor Pilatus ^ebrocht. A. M.

4. l'ilatus die heeft Ons Ilccre verwe/.en, K. K.

En /.ij zijn met hem naar Annas ^etridcn. A. M.

5. Zij hebben den Hccrc een purper kleed aanj^edaan, K. \i.

Zij zijn met hem naar Caïplias gegaan. A. M.

6. Zij stcldcn den Hccrc op ccncn blok, K. K.

Knzij scholden den Hecrc voor ecncn zot. A. M.

7. Zij gaven den Heerc 't rict in zijn' hanrlen, K. K.

Dat was voor den lïeere zoo cen grooteschandc. A. M.

8. Aan 't bout deskruisses is God gehangcn, K. K.

Een' doornc kroone heeft God ontvangen. A. M.

9. Zij hebben twec felle jodcn t^cwczcn, K. K.

Naar d'hclschc poorten is (}od ^^etreden. A. M.

10. De Heere <^af de helsclic poortc zoo cenen stoot, K. 1^.

Dat zij in vier kwartieren vloog. A. M.
[gegevcn, K. K.

1 1. Had de Ileerc de helschc poorten nog cen grooter stoot

Daar en had noch duivel noch belle meer geblevcn. A. M.

12. De twcc felle joden vielen in sîape, K. E.

En de Hccrc verrees uit zijncn grave. A. M.

13. Tcn dcrdcn dage is God verrezen, K. K.

Hij is totzijne discipelen getreden. A. M.

14. iJie depassic op ecncn goeden vrijdag zal zingen, K. 1-..

Al hun zunden zullen zijn vergeven; A. M.

15. Al hunne zniulen en hunne mi>dadcii, K. K.

En zij zullen van monden ten hemelwaart varen. A. M.
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XXIV. DE VIJF BLOEDIGE WONDEN

Allegretto.

:éz=éz :ttdfc=^-=

'tWas op ee -nen goe - den vrij-dag -nacht de klok-jes

m BPPS
luid-den al zoo treu-rig, 't was Jésus die in zijn' pas-sic

-JS-

^=*
:ï

-F

lag, de bit -ter dood ging God be - zu - ren.

1. 't Was op eenen goeden-vrijdag nacht
De klokjes luidden daar al zoo treurig,

't Was de heer Jésus die in zijn' bitter pijn en passie lag,

De bitter dood ging God bezuren.

2. 0ns Heer trok zoo dikvvijls te poorten uit,

Te poorten uit te stedewaart binnen
;

't Was zijn allerliefste moedertje die achter hem kwam,
Bedroefd van herten, bedroefd van zinnen.

3. " Wel,moeder, zei God, lieve moeder v^an mij,

Al uw' droeflieid en kan mij niet baten
;

Ik moet gaan sterven den bitteren dood
Om aile menschen zalig te maken. "

4. De Heer op den berg van Calvarie kwam gegaan,
Hij liet zijn kruisje ter aardevvaart zinken

;

Al zijn gcbenedijde wondetjes schcurden in twecn,
Zijn dierbaar bloed liet God daar schinken.

5. Waar zijn zij nu al die dorstig zijn,

Waar zijn zij nu al die dorstig wezen?
Zegt dat zij komen drinken van den hecre Jésus' rooden
't Eerste wondetje ligt ontsteken. [koelen wijn,
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6. Waar is de jcuj^cl, waar is de vrcu^d,

Waar is lict tlanscn, waar is hct sprin^jcn ?

't Is al vcr<^r»an in tlrocf^ctrcur

(iclijk de sneeuw v(xjr zonncschingcn.

Le morceau se rc^|)<5lait cina (o\s. La deuxième fois on disait ',c. 3, v. 4. :

ihi'init' tcfliuit'tje lii^t ontstthcu^ et ainsi de suite.

La mélodie est celle du Miserere du sixième ion. .Afin de lui ron^- :

ver t|i'clque rliylhme nous avons supprimé dans la musique • crt.i :;

mots du texte.

Voir 1)K COUSSKMAKKK, N"42 ; \V'ACKKkNA(;KI-, II, N" I iSy.

Hcs trente-huit strophes données par ce dernier, les trois suivantes

seules ont du rapport avec la pièce ci-dessus :

1. Wolt jhr h iren ein newes gedicht,

das bitlcr Leyden vnnd die geschicht

\'on vnscnn lierren Jesu Christ,

der aller Welt ein schopffer ist.

2. Jésus der K'cn^î den berj; hinan,

er rulït scinen himlischen \'atter an :

" Ach Vater, liebster Vater mein,
kondt ich der marter vberhaben sein.

"

3. " Ach Son, du liebster Sone mein,
der marter kanstu nit vberhaben sein :

Hs ist viel besscr, du sterbst allein,

Denn die i^ant/c Christcnheit gemein.

X.W. CAIFHAS.

pr-;r;r;-j-r
y / / ^ '- - - •

— ^ r /

Ee - /Kf. Ca - i - phas zat op zijn troon, de spie-gel

van hooveerdig - heid. Hij scheurd' zijn klec-ren van nij-dig-

A • « # # # • 9 c —

hcul; /ijn i)o--cii branddcn m ^ijn kop \an boos • hcut.
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Eene. Caïphas zat o[) zijn troon,

De spiegel van hooveerdigheid.

Hij scheurd' zijn kleeren van nijdigheid;

Zijn oogen brandden in zijn kop van boosheid.

Ce fragment paraît être le début d'une pièce sur la passion. C'est

tout ce qui en reste, à supposer qu'il y ait eu autre chose. L'air est celui

du Miserere du huitième ton.

Ce qui suit formait aussi le commencement d'un chant s'étendant

jusqu'à la mise au tombeau de Notre-Seigneur, et s'adaptait au même
air :

Eene. De Heere zei :

" Als gij zult komen in de stee,

Gij zult een man ontmoeten
Die een' kruike, een' kruike met water draagt. "

Un troisième fragment, toujours sur le même ton, commençait un
morceau qui allait jusqu'à l'Ascension :

Eene. Er gingen drie heilige Maria'n naar het graf.

De steen lag af.

De engel zei

Dat de Heer, de Heer verrezen was.

A la fin du i8^ siècle, disent les vieillards, chacun de ces trois frag-

ments se chantait encore dans les écoles pendant la semaine sainte, et

se répétait d'ordinaire cent fois de suite. A chaque reprise le nombre
initial een était remplacé successivement par tous les nombres jusqu'à
cent.

Le troisième morceau se chantait aussi de la manière suivante :

Eefie. Er gingen drie heilige Maria'n naar het graf.

Twee. De steen lag af.

Drie. De engel zei

Dat de Heer, de Heer verrezen was.

Puis on continuait vicr.,vijf^zes., etc. jusqu'à cent. Ensuite on prenait
dans l'évangile un autre verset saillant, et après l'avoir adapté à l'air

on le chantait de même.



••• *.t ••• ^<t •*• *t •*• *t •*• *t •*• *t •*• **

2. Cl)ansons mystiques; et morales.

XXVI. DE GODDELIJKE HKKUKK.

l'oco lento.

Laalsmaal op cc-ncn zoc-lcn inor - j;cn - lijd

• ë U:';i::--;
ging ik niij be - ge - vcn in de ee - nig - heid ;

J

p^^^^=R^-: ;i:;:; ]

bui-tcn op hct vcld, langs een'kla-rc ri - vicr, al

^St T -^
:i=^ îi?=Ji

waar ik hoor-dc zin - gen me-nig vo - gel - dier.

1. Laatstmaal op ccncn zoctcn morgcntijd
Gin«^ ik niij bct^ovcii in de ccnii^hcid

;

Huitcn ()[) hct vcld, ian^i^s ccii' klare rivicr,

Alwaar ik hoordc zin^ca mcnij^ vo<^cldicr.

2. Ik zcttcmij huv^s ccncn watcrstroom,

Ondcr ccncn sclioon-cn aanj^cnaincn boom.
Daarmaakt' ik mij bcrcid, al in de ceni^heid.

Al om te gaan versniaden s werelds ijdelheid.

3. Ik za^ de vcldctjcs met bloempjes staan.

De boonien met de vrucbten zoo zwaar beiaan.

D.i.ir luofVr ik mijncn (ioil, dour wic dat ailes leelt.

Die hemel en aarde ^e.scliapcn heeti.
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4- Als ik nu zoude wat voorder gaan,

Mij docht ik zag eenen schoonen herder staan.

Hij was zoo net versierd, en ook zeer delikaat,

Hij toondemij terstondzijn allerzoetst gelaat.

5. Ik Hep dan weg en nam zoo snel de vlucht,

Want ik was alleen, en daarom zeer beducht.

Ik dacht :
" Hij zal mij gaan pramen tôt de min! "

Maar ik en had voorwaar daartoe geen hert noch zin.

6. Hij riep naar mij met zoo een zoete stem,

Tôt dat ik mij omkeerde en zag naar hem.
Hijzei: "Wees niet bevreesd,want ik uwherthebgeraakt;
Ik ben de geen die heeft ailes van nietgemaakt "

7. Als ik dat hoorde al op het zelfde pas,

Dat het mijn zoete heere Jésus was,

Ik keerde mij tôt hem, en sprak uit pure min :

" Ach, herder, mocht ik wezen uw' schoone herderin !

"

8. " Lief kind, ik zal u geven wat gij vraagt,

Als gij maar tôt mij trouwe liefde draagt.

Om dat ik zie dat gij uw hert tôt mij bereidt,

Zoo kom ik u vinden hier in de eenierheid.
"

't>'

9. "Ach, mijn goddelijke herder zoet,

Uit den grond van mijn hert en van mijn gemoed,
Ik bid u door de liefde, verlos mij uit de pijn,

En laat mij door de trouw met u vereenigd zijn.
"

10. " Mijn liefste lief, 'k schenk u een trouwen pand,
Een schoon en kostelijken diamant;
Dat is mijn vlcesch en bloed, schenk ik u uitter borst,

Dat aan uw'n lieven herder heeft zoo duur gekost.
"

11. " Ach, herder,mijn hert dat brandt.

Zie, ik wil u geven eenen ondcrpand,
Ik schenk u vol roem, mijne reine maagdeblom,
Aan u, allerminnelijksten bruidegom. "

12. " Mijn liefste bruid, gij zijtmet mij nu een,

Nooit en moogt gij mccr van mijn' liefde schccn.
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Vf)lbrcn^ maar mijncn wil, alhicr in dczcn tij<l,

Dan zult^ij inij j^^-nictcn in dcccuwij^hcici.
"

13. Ik kccrclc naar liuis met ccn z(K) blij j^cmocd.
In dcn ^ccst vcrccni^d met het hooj^ste j^oed.

Sa, jon^dicid, komt vcrsmadcn al 's wcrcids ijdelheiil,

\'M wilt dan Jcsuin zockcn in de ceni^dieitl.

XXVII. LIKFDi: TOT (;oi).

Lento assai.

U I / / '^ ^ ; / ?
Er was' een maag - de - tje jong en teer, het bc-

mindczoozccr ha-ren God en ha-ren Heer. Zijheeftdc

^^^fcfefe^fE^lfJN^^^i

we-rcld gaan ver - za - kcn, om al - zoo, om al - zoo bij

I
t-^

(i\) '^^^zî mn
(iod te gc - ra-kcn

I

AlK ANtlKN.

Andantino.

I ' '
0000

I
• .

''"]

Je- sus en zijn moedcrschoon,in per - soon, hcb-bcn

zich aan haar ver- toond oin-iin<jdvan d'en -irel-sche
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scha - ren, die daar al, die daar al ge - komen \va - ren.

1. Erwas een maagdetje jong en teer,

Het beminde zoo zeer

Haren God en haren Heer.

Zij heeft de wereld gaan verzaken,

Om alzoobij God te geraken.

2. 's Avonds in haar cabinet,

Onverlet,

Bad zij zoo vurig in haar gebed.

En zij bad zonderophouen:
" Heer, wanneer ga ik u aanschouwen ?

"

3. Jésus en zijn moeder schoon,

In persoon,

Hebben zich aen haar vertoond

Omringd van d'engelsche scharen.

Die daar al gekomen Avaren.

4. Jésus heeft aan haar gevraagd :

" Zuiver maagd,
Gij die mij zoo een Hefde draagt.

Wil mij dan uw jong hertje geven ?"

5. 't Maagdetje met vlijtigheid

Heeft gezeid :

'' Heer, daartoe ben ik bereid,

Van blijdschap moet mijn hcrtebrekcn."

En terstond is zij bezwekcn.

6. Die hier sterft uit h'efdc groot,

Zonder nood,

Rusten in Marias' schoot.

Zij is ten hemelwaart opgenomen
En alzoo bij God gekomen.
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La mi'Io<lic ancicnno, qui est l'air des l'ntilltintin/i^ »'e«t alt^rvc

avec le texte du iircmier rnuplet. Klle est rcpHnluile ri '- '
-.

les Air\ lU's ///vA /orniin^, recueillis par M. (ir«>sjean, <

«athcdrale de Saint-Dic^ Tous les couplets, sauf le premier, ^y ^di»p>

tenl sai)s peine.

Pour le texte, voir U'ot/ti/iit, p. 76. Dans ce recueil les trois premières
strophes sont seules authentitjues. I,cs trois qui viennent après, appar-
tiennent h la pièce qui va suivre.

XXVTII. DE HKMELSIiRUID.

Marcato.

(* 00 0- *̂ é é «^^—f-L,"

Ach! dut ik in den hc - mel wa

^"1

rc al

I~ -1 000 ±tl ^ ^ • •_]

ïï

bij mijnzoc-tc lief. Hoc blij-de zou ik zm-gen van

±J
Je -sus, mij - ne min - ne, min-nc, min, van Je - sus mij - ne

- ^ s



- 48 -
3- " Is 't een zoo propcr maagdetje,

En zou het zoo geern bin ?

Staat op nu engelcn allegaar

En laat dees maged binnengaan,

En laat dees maged binnen, binne, bin,

En haar bruidegom is erin. "

.

4. Maar als dees maged binnen was,

Het was er al in vreugd.

De engelen namen 't al hand en hand,

Heere Jésus droeg den rozenkrans,

En Maria ging vooren, voore, voor,

En ons maagdetje wierd gekroond.

XXIX. VERACHTING DER WERELD.

Moderato.

^--

Je - su -tje had er ccn maag-de - tje ont-boon, om te

i^mm
vra-gen als 't wil-dc lee-ren ster - ven, de we-reld ver-

trap - pe - len on - der den voet, ja, on - der den

voetjhaarge - nuchten lee - ren der - ven.

I. Jcsutje had er een maagdetje ontboon,

Om te vragen als 't wilde leercn sterven,

De wereld vertrappclcn ondcr den voet,

Ja, onder den voet,

Haar «^enuchten lecren dcrven.
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2. " Hccr' Jcsus, zci zij, hccrc Jcsuh van inij,

Kn ik bcn cr no^ zoo jon^ van jarcn.
"

•* Aïs ik u rocpcj^ij moct cr met mij,

Cfij moct cr met mij,

()f ^ij moct tlcrvcn mijn ^cnaclc.
"

3,
" ZoiuT ik uw j^cnadc, liccrc Jcsus zoct,

Kn uwc licfclc dan moctcn dcrvcn ?

*k Z il cr vccl licvcr van nu voortaan,

Ja, van nu voortaan,

Van jon*js af mij Iccrcn vcrstcrvcn.
"

M y a, dans HoFKMAW VON Fai.I.KRSI.KMKN, //. //. X, N 81, un ilia

lo^ue en tlix-scpt c()Utilcts,dans lequel Ji?sus exhortelAme h se <diar>;cr

de la croix. Le sccona couplet et le quinzième sont comme suit :

2. O Jcsu alreliefstc hecr,

ic bin noch jonc code teer.

ic hcb di lief, dal is immcr uacr,
mer dijn cruce dat is veel le swaer.

15. Soude ic dijn rike cnde huldc verliescn,

ic woude ecr hondcrt cruccn vcrkiesen :

hère, ^he\et mat ht endc lijtsacmhcit

endc cruce mi wcl, hct si mi lief of leil !

XXX. ZACHLL'S.

Allegretto.

(> o ^ JK -N
# # # # I # ' • j

/ / / / / ^
Za - cheus die was er zoo klee-ne van per soon hij

S

tj)
'

;
' • i

•*
L.' { '•

'

klom er op een hoo-iici vij - çc - boom, 't Was om den

liée - re te aan - schou-wen. Hij /ci - «le er r \\ i-l.
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Heer, achimijn al - 1er- lief-ste Heer, en waar hebt gij zoo

lan -ge ge - ble - ven ?

1. Zacheus die was er zoo kleenevan persoon

Hij klom er op een hoogen vijgeboom.

't Was om den Heere te aenschouwen.

Hij zeide er: " Wel, Heer, ach! mijn allerliefste Heer,

En waar hebt gij zoo lange gebleven ?
"

2. " Waar ik zoo lange gebleven ben ?

Gij en hebt er niet gehoord naar mijne stem,

'k Hebzoo dikwijls komen kloppen

Al op de deur al van uw hert,

En uw herte datbleef er gesloten.

3. Zacheus, gij hebt er gekookt naar mijnen eesch,

'k Eté zoo geern goeder herte vleesch

Dat gekookt is in zuiver liefde.

Daarover eene sause van tranen en berouw.

En dat houd ik voor mijn beste spijze.
"

La mélodie est une variante de celle qui précède, appropriée h d au-

tres paroles.

XXXI. DE VERLOREN ZOON*.

Poco Andante.

In de hei

-
.

• \

li - ge schrif - tu - re vind ik

^^=^
-zztiiti:

ccn ex- cm-pelschoon,\vaar dat Chris - tus in
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gU • rc sprcekl vau «Itn ver • tu • rcn itHtn. Dr - zc

zoon was jong van ja- rcn, hij vrocjj al rijn gcUl tu

'-''>'

l - \ i « * » I * « / / I

Ni "S
^—

1

k^

goed aan zijn va - der, met bc - zwa - ren. Hij ta

(|>';-^-j-i-J4J-7^^ .'
I

• L- ; •
I

wil d'hcm nict l)C - da- rcn, hij was rijk in o-vcr

ê«b'^
^

viocd; zicl cens wat de jong-hcid doct.

In de hcili^c schrifturc

Vind ik ccn cxcmpcl schoon,

Waar dat Christus in figure

Spreekt van deii verloren zoon.

Ueze zoon wasjong van jaren,

Hij vroeg al zijn geld en goed
Aan zijn vader, met bezwarcn.
Hij en wil d'hem niet bedaren,

Hij uasrijk inovervloed;

Ziet cens wat de jongheid doct.

I.c texte, très-connu, se trouve dans Van P.\kmf.i., N„ 65, de Cois-
SKMAKKR, N' 59, Rond deH Hcerd^ i" anntV% p. 284.

\'\v IVxKMEL indique comme mélodie l'air : Trh-adorabU btri^he.
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XXXII. MATTHEA.

Moderato,
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* Ilccrc, zci zij. ach! Ilccrc van inij,

/ij en zal niij nict ^cloovcn, "sprak zij.

" (ja zcjj, jja zcj( dat zij nict en hccft volhracht

De laatslc pcnitcntic die haar opjjelcid uas.
"

6. Matthca isop^cstaan en deurej(ej»aan,

Z'is er naar de cdcl abdissc toej^cj^aan.

Kn zij klonk en zij bcldc daar aan de p(H)rt,

De cdcl abdissc kuain zclvc voorl.

7.
•• Abdissc, zci zij, abdissc van inij.

De hccr Jcsus zcndt cr mij tôt u.

Hij zc^t, hij zc^t dat j^ij nict en hcbt volbracht

De laatstc pcnitcntic die u op^elcid was.

8. De abdissc die was zoo zcere vervaard,

Zij zci: " Matthea, mijn kind, *t is waar!
Daar en wcet lict nicinand aïs (iod tn ik en ^ij.

Kom in den rcftcr en cet met mij.
"

9. Maar alsde rcftcr was jjcdaan,

Matthea is op^cstaan en dcurej^ïc^aan
;

Z'is naar liaar crucitikjc toc^c^^aan.

Kn zij loofdc den Hecrc met ccn zoo voile feest,

Toen ^af Matthea daar harcn gcest.

10. De kiokjcs luiddcn al ovcrdcn nocn,

De licden en wisten niet wat dat cr was te doen.
Kn 't was Matthea die daar Ia<^ dood,
Met hct crucifikje in harcn schoot.

Voir i>K CorssKMAKKk, N" 50, où le nom de Matthea est remplace?
par celui de Dorthea; J. \V, Woi.k, .\'/W/.r/«;/^//j<^<' .S'/^v/f, N"35o;
V'an DfVZK, l'iuhriiintisifu- potcij, p. 30; Ko/id i/i'fi //cm/, 2' ^nvce^
p. 221. Ce dernier recueil tlonne de< dctails trcs-ini<5rc«>sants ^ur la Ic-

gemle de !a b<5guine Maltht5e.
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XXXI II. DE ZAVELBOOM.

Moderato grazioso.

Er zou een maagd om bloe - me - tjes gaan, om een'

$
'

w r
£=EE

wan-de - lin - ge te doe - ne; wat vond zij on-der haar

:1=fc: i^fC lt=^
-r—

r

-4-

-/-t^
we - gc staanP'tWas een za- vel -boom-pje groe - ne

1. Er zou een maagd om bloemetjes gaan,

Om een' wandeling te doene
;

Wat vond zij onder haar wege staan ?

't Was een zavelboompje groene.

2. " Wel, zavelboom, zei zij, zavclboom,
Waarvan zijt gij zoo groene ?

"

" Wel, maagdetje, zei de zavclboom,
Waarvan zijt gij zoo schoone?

"

3. " Waarvan datikzoo schoone zijn,

Dat zal ik u gaan zeggen
;

Ik ete gebraden en drinke den wijn,

En ik slape op een pluime bedde.
"

4. " Eet gij gebraden en drinkt gij den wijn,

En zijt gij daarvan zoo schoone?
])e hemclsche dauw die valt er op mij.

En daarvan bcn ik zoo groene.
"

5. " Valt erde hemclsche dauw op u.

En zijt gij daarvan zoo groene?
"

Na den zomcr komt de winter zuur en spijt,

Uw' bladeren zullen verdrogen.
"
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6. " (fcraak ik in cicii wintcrinijn' bladrcn kwijt.

In (Icn zoincr krij^( ik zc wcdcr ;

Maar ccn' tccrc maa«;(l die haarccr is kwijt,

Die krijyt ze nimmer meere.
"

7.
'* W'el, zavelb<x>m, zei zij, zavelb(x>fn,

Ik dank u voor u\v weliceren
;

Ik was te wcj^e naar mijii zoetclicf,

M.iar nu <,'a ik wcdcrom kccrcn.

X. " Ja, kccrt ^ij wcdcr zoo dix-t j^ij wel,

Trck bovcn op uw slaapkamcr
;

Al waart ^ij vicr hoiulcrd inijlcn crvan,

Als 't (jod belieft, komt ^ij wel te samen.

Cette jolie pièce nous a ét<5 conservée par une tradition qui remonte
jusqiiW 1670 environ. Nou» pouvons assurer que, depuis celte époque,
elle n'a subi uu( une altération. Klle a été communiquée en 1869 à M.
K. I.ichrechl, qui l'a fait insérer dans la iJermania. Le sujet a été fort

souvent traité. \'oir SiMkocK, .N' 180; L'HI,.\.\D, N'66; Hkkdf.k, loi-

k^rstiinme, 3)8 ; FiRMiNiCH, II, 187, 363, 525 ; vo.\ Erlach, I, 153,
\\\ 8, 202; WitniUrhorHy I, p. 272 (pris dans Hoffm. von Failcrslebcn

et K. Kichtcr; ; .Miriî.ER, N" 620. Le n'624 a pour t.lrc S ibenbaum.

X.XXIV. IIKT SOUDANS DOCHTLKTJE.

Moderato grazioso.

.^Li_ï ."^ 1 • • • .^'^ I • ' • ^"^ 1

Ken sou - dan had een doch-ter - tje, een

^ .. . . . ^ . l . ^ ^_jj 1 ^ jj
-s a- J

#

sou-dan had een doch-ter-tje, zeer schoon van groo - ten

N

• • ' m \

•

/ /
/ / / /

•1i_«IL_' ' •' •
j

io-vc; ^ij pluk le smor • gens bloc • mc-tjcs a\
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in haar va - ders ve.

Een Soudan had een dochtertje,

Zeer schoon van grooten love
;

Zij plukte 's morgens bloemetjes,

Al in haar vaders hove.

Il est superflu de donner le texte de cette légende, qui est extrême-

ment répandue On le trouvera en particulier dans WiLLEMS, N ' 130;

Snellaer'J' N -' 52 ; deCoussemaker,N°55 ; Roiidde7iHcerd^\^ année,

pp. 221 et 238 (texte rajeuni) ; \^\N Paemel, N" 6; SiMROCK, N" 78;
vonErlach,11, 524; 111, 5; HoffmaxnvonFallersleben,//. Z?.I1,

N^igg; ]Vu?îder/ioni,\,^. 15 ; Wackernagee, II, N°i 141 ; Mittler,
Ts'"" 460, 461.

XXXV. DE MUIS.

Marcato.
/\
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1.

'• Achî muis, ach! kruipcruit uwbui^i,

(jij zijt ^crKMxJ lot onzcn t' hui^,

Tcn huizc van de kat,

'le micUlcn van de slad,

Daar /ult ^'ii u \ve! drinken zat.

2. Acii! ^a, ecr tlal ^ij k«>inl le iaal
;

Mij dunkt dat ik nek het ^ebraad.

Cosijn de mol die heeft

De katte zeer beleefd

Jk-steken dat zij haar taartc j^eeft.

3. Gchcel blijdelijk van geest

Trok er de ratte naar de fccst
;

Zij nam de bel ^eheel ras

In haren rechten poot,

Zij incende dat zij er uas gcnood.

4. ]\r. ^ehccl blijdelijk van zin

Kwani de kat de rat latcn in :

" Ik heet u wellekoin.

Sa, vol[^ niij in 't salet,

(jij zijt genood aan niijn banket.

5. Ach! hoort, ach ! licvc vricnden, hoort,

De rat u ierd van de kat vernioord,

Kn onze wijze muis
Die is ^ebleven t'huis,

Nu tlraa<rt de rat alleen ha.ir kruis.'h'

6. Ach! mensch, spiejj^el u naar de muis;
Stilletjesle z\vij^a-n en te blijven t'huis.

W ant scjmtijiis zoiuler nood
Iken^t j^'ij u tôt de dood.
Zie dat ^ij naar het wijs muizetje hoort.
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XXXVI. DE SPIEGEL.

^fc.

Lento.

u È]-&-- JÉ=?:

Wat is de we - reld toch als valschheid en bs-

r#i: :p=i=

—&—
drog,

=r

vol haat en nijd, en vol hoo -veer-dig-

rti # «s- -G>— ^^2=^
-&—

—

,L r

heid; ook volon-kLiisch-heid en - de gierig - heid. 'kHeb

1^- 1^-G-SL r=L_4_U=:^=±=[i:
-J

X.

eens in de schrif - tuur ge - zocht, en daar een

:^^=P: ?=
-•—s-

I
schoon ex - em - pel mee - ge - brocht voor men-schen

Ï
k -^

:r=^:g gj- -gJ É_

die meer naar de we - reld gaan, als wel naar

3r
God die voor ons hecft vol - daan.

Wat is de wercld toch

Als valscheid en bedrog,

Vol haat en nijd, en vol hooveerdigheid
;

Ook vol onkuischheid ende gierigheid.

'k Heb cens in de schriftuur gezocht,

lui daar een schoon exenipel meegebrocht
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Voor mcnschcn die mcer naanic wcrcif* -r?"

Als wcl naar (hkI, clic voor ons htcfl \

Voir pour le reste du morceau Van Fakmki^ N' '
? "^ 7^-1— •-' •

«-- -î

st renroDtre souvent clans les recueils comme in<

\'ui< i le sujet :

Dans une ville de France, une dame prie le religieux uui prêche les

stations du carême, de lui rapporter de Paris un miroir. i.c religieux y
consent; h son retour il prc"*enlc à la dame, en présence de toute U
maison réunie, une tête de mort.

On trouve dans Dl. Cocsskm akkr, N '

5«>, la mélmlie, •
"

se chante dans les arrondissements de I)unker(|uc et d L
elle y est adaptée h la parabole de L\-n/iint prodigue.



3. €\)ansom narratitieô, â)aga0,
Ballatieô et îLegcntiejE^,

XXXVII. ROLAND.

Alleero.

5
Er was een stou - te Ro-land, hij be-min - de een' dochter uit

- ^̂
c

En-ge-land. Hij en wist ze niet hoe krij - gen, met le-

¥-

zen of met schrijv^en, met vech - ten of met kij - ven. Zij

^^^m ^-

ging al voorhaar va-der staan: Ach! va-der,mag ik naar Ro-land

—-=!=:*

^ ^ï :^
:t=

gaan, naar Ko - land lie-nen, te ker-mis gaan, waar al mijn

k=Éz=at

vricndcn pas-sec-rcn en gaan.

I. Er was ccn stoutc Roland,
Hij bcmindc een' dochter uit Engeland.
Hij en wist ze niet hoe krijgen,

Met lezen of met schriJN'cn,
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Met vcchtcn of met kijven,

2. Zij Jjin^ al voor haar vadcr staan:
" Ach! vader, ina^j ik naar Roland gaan,

Naar Roland henen, te kcrmis gaan,

Waar al mijnc vrienden passccren en gaan?

3.
'* ]\n, necn je, mijn d^nrluer Louise,

(iij bloeine nocjit volpre/.en,

Gij en zult noch ^aan ncKh reizen.

4. Roland is cen stoute kalant,

Hij bcdrie«^'t de niooi iTiaa«^'dcn al waar liij kan,

Hij staat met 't blank zweerd in zijn hand,

Kn al zijn soldaten hebben 't harnas aan.

5.
'• 'k Meb Roland mcer als cens gezien,

*t Kn is d' cerste keer noch de tweede niet
;

Met *t blank zweerd en staat hij niet,

Al die soldaten en zijn daar niet.

6. Zij ging al voor haar mojder staan :

" Ach ! moeder, mag ik naar Roland gaan,

Naar Roland henen, te kermis gaan,

Waar al mijne vrienden passeeren en gaan?

7. " Ba, ncen je, mijndochter Louise,

Gij bloeme nooit volprezen,

Gij en zult noch gaan noch reizen.

S. Roland is een stoute kalant,

Hij bedriegt de mooi maagden al waar hij kan,

Hij staat met 't blank zweerd in zijn hand,

Kn al zijn soldaten hebben 't harnas aan.
"

9.
*• 'k heb Roland mcer als cens gezien,

't Kn is d'eerste keer noch de tweede niet :

Met *t blank zweerd en sta.it hij niet.

Al die soldaten en zijn daar niet.
"

10. Zij ging al voor haar broeder staan:
" Hroeder, mag ik naar Rnland gaan,

Naar Rolaïul henen, te kermis gaan,
Waar al mijne vrienden passccren en gaan.^

II.** Ha, necn je, mijn zustcr Louise,

(iij bloeme nooit \'olprezcn.

(iij en /ull noch gaan noch reizen.
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12. Roland is ecn stoute kalant,

Hij bedriegt de mooi maagden al waar hij kan,

Hij staat met 't blank zweerd in zijn hand,

En al zijn soldaten hebben t' harnas aan.

13. " 'k Heb Roland meer als eens gezien,

't En is d'eerste keer noch de tweede niet
;

Met 't blank zweerd en staat hij niet,

Al die soldaten en zijn daar niet.
"

14. Zij ging voor haren biechtvader staan :

" Biechtvader, mag ik naar Roland gaan,
Naar Roland henen, te kermisgaan,
Waar al mijne vrienden passeeren en gaan?

15. " 't Is mij al een waar dat gij gaat,

Als gij uw eer en ziel bewaart,

Uw ouders in geen schande en laat,

Uwe kroone van goud maar wel en spaart.
"

16. Zij ging al voor haar vader staan :

." Adieu, vader, nu wil ik gaan,

'k Heb van mijn biechtvader oorlof ontfaan.
"

17. Zij ging al voor haar moeder staan:
" Adieu, moeder, nu wil ik gaan,

'k Heb van mijn biechtvader oorlof ontfaan.
"

18. Zij ging al voor haar broeder staan :

" Adieu, broeder, nu wil ik gaan,

'k Heb van mijn biechtvader oorlof ontfaan.
"

19. Zij ging al in de kelder,

Zij streek haar haar met zilver;

20. Zij ging al in de salette,

Zij deed haar daar blanketten.

21. Wat deed zij aan haar hemdetje?
Van steek tôt steek een endetje.

22. Wat deed zij aan haar roklijf rond?
't Was meer weerd als honderd pond.

23. Wat deed zij aan haar onderrok?
Van steek tôt steek zilver erop.

24. Wat deed zij aan haar bovenrok?
Van steek tôt steek een gouden knop.
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25- Wat dccd zij aan haarkcrcl?

Van steck tôt steck ccn pcrcl.

26. Wat dccd zij aan liaar rondcn hais?

Twaalf tocrcn pcrcls, z'cn warcn nict valscii.

27. Wat stclde zij op liaar schoon blond haar?

ICcn' kroon van ^^oud zij \v(jc^ zoo zwaar.

28. Zij ^in^ a! in liaar vadcrs stal,

Zij koos lîct schoonstc ros van al.

29. Zij spron^^ schcrlin^s op hct ros,

Zij rccd crmcc dwars d(xjr hct bosch.

30. Als zij aan 't ccrstc kwarticrtjc kwam,
't Was Rolands vader die tegcn haar sprak:

31. " Waar gaat gij, waar gaat {^ij, gij stoute maagd ?

Zijt ^ij wcl wccrd wat dat ^nj draagt,

Dat <^[} die schoonc kroonc draaj^t?
"

32. " ()f ik hct wccrd ben ofte nict,

Ga dcure, ga deurc, 'k en kenne u nict,

Rij voort, rij voort, 'k en geve u nict.

33. Als zij aan 't twccdc kwarticrtjc kwam,
't Was Rolands mocdcr die tegen haar sprak:

34." W^aar gaat gij, waar gaat gij, gij stoute maagd?
Zijt gij wel weerd wat dat gij draagt,

Dat gij die schoonc kroonc draagt?
"

35. " Of ik hct wccrd ben ofte nict,

Ga dcure, ga dcure, 'k en kenne u nict,

Rij voort, rij voort, 'k en geve u niet.
"

36. Als zij aan 't derdc kwarticrtjc kwam,
't Was Rolands broeder die tegen haar sprak:

37.
** Waar gaat gij, waar gaat gij, gij stoute maagd?
Zijt gij wcl wccrd wat dat gij draagt,

Dat gij die schoonc kroonc draagt? "

38. Of ik hct wccrd ben ofte nict,

Ga. dcure, ga dcure, 'k en kenne u nict,

Rij voort, rij voort, 'k en gcvc u nict.

39. Als zij bij Roland binncnkwam,
't Was Roland die op zijn bcddc lag:

40.
'* Ga daar aan mijn handcn
ICn Iccs drij rozcnkranscn.
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Ga daar aan mijn voeten
En lees drie roozenhoeden.

"

41. Als zij aan zijn voeten kwam,
't Was Roland die uit zijn bedde kwam.

42. Hij gaf haar daar te kiezen,

Of haar eer te verliezen,

Of voor 't blank zweerd te knielen.

43. " 'k Was veel wijzer, 'k koos het zweerd,

't Was voor mijn ouders meer eere weerd.

44. Roland, stroop af uw opperste kleed,

Want 't maagdebloed dat springt zoo breed.

45. Roland, stroop af uw opperste rok,

Of 't maagdebloed dat springt er op.
"

46. Als hij zijn opperste kleed aftrok,

Zijn hoofd daar voor zijn voeten vloog.

47. " Ga daar onder de galge
En haal daar een potje met zalvc,

En strijk het aan dewonden van mij,

Zij zullen terstond genezen zijn."

48. " Onder de galg en ga ik niet,

Het potje met zalf en haal ik niet,

Aan uw' wonden en strijk ik 't niet,

Moordenaars raad en doe ik niet
;

't Is tooverij, 'k en leer het niet.
"

49. " Ga daar onder den blauwen steen,

En haal daar een potje met maagdezecm,
En strijk het aan de wonden van mij,

Zij zullen terstond genezen zijn.
''

50. " Onder den blauwen steen en ga ik niet,

Het potje maagdezeem en haal ik niet,

Aan uw' wonden en strijk ik 't niet,

Moordenaars raad en doe ik niet;

't Is tooverij, 'k en leer het niet:
"

5 I. Zij pakte het hoofd al bij het haar,

Zij wascht' het in een fonteine klaar.

Zij reed daarmee dwars door het bosch.

42,-2. Var. Te winnen of te verliezen. — Le vers que nous donnons
nous ne Tavons entendu que d'une bouche.
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52. Aïs zij aan 't ccrstc kwarticrtjc kwam,

't VV'as Rolands v.icicr die tc^cn liaar sprak

53.
" \\ aar ^^'lat j^'ij, waar ^'aat ^ij, j(ij stoutc maa^d ?

Waar hcbt ^ij Roland, inijn z(K)n, ^cjaaj^d?
"

54. " Rijland uw zoon, is lanj^c iIcxkI,

God hccft zijnc zicl en ik zijn hoofil,

Want 'k hcb hier 't h(x>fdctjcin inijn schoot,

Van blocd zoo is mijn voorschoot r^kJ.
"

55. Als zij aan 't twccdc kwarticrtjc kwam,
*t Was Rolantls inocdcrdic tc^^cn liaar sprak :

56. " Waar j^aat ^ij, waar gaat ^ij, gij stoutc m.'ia^d?

Waar hcbt gij Roland, mijn zoon, ^cjaa^^d?
"

57.
** Roland uw zoon, is lan<^c docxl,

God hccft zijn ziclc en ik zijn hoofd,

Want 'k hcb hier 't hoofdctjc in mijn sch(jot.

Van blocd zoo is mijn voorschoot rood.

5iS. Als zij aan 't dcrdc kwarticrtjc kwam,
't Was Rolands broeder die tcj^cn haar sprak :

59.
** Waari^aat u;\}, waar Ljaat ^ij, f^ij stoutc maai^tl,

Waar hcbt ^ij Roland, mijn broeder, L^ejaa^^d ?

60. " Roland uw brocdcr, is lange dood,

God hccft zijn ziclc en ik zijn hoofd,

Want 'k hcb hier 't hoofdctjc in mijn scho(jt,

Van blocd zoo is mijn voorschoot rood.

61. Als zij kwam al in de stad

Trommels, trompctten zij gingen al op.

62. Zij stak het hoofd te venstercn uit,

Zij riep :

** Nu ben ik Rolands bruid!

63. Zij trok het hoofd te venstercn in,

Zij riep: " Nu ben ik ecn hcldin!
"

Voir Wii.LKMS, N"49; Snki.i.akrt, N" 55; dkCousskmakkk, N"45;
Van l'AKMKL, N"I2o; Simrock,N"i5;Uhi.ani), N"I4i; von Kki.ach,
111,450; IV, 216; Hoffmann von Fallkrslkijfn, //./>. II, N"^ 9
et 10; Mii-ii.KR, N"" 76 ;\ 87.

L'air, que nous donnons exactement comme on nous l'a chantd, est

celui du C/Yf/o semi-double, plus ou moins altcrcS .*t accomnuKic tant

bien que mal aux paroles, il n'y a pas d'autre rhythme que celui qui
résulte de l'accent tonique. Lorsque la strophe est trop courte |>our

l'air, «»n lôpclc le tUrnier vers ; si elle est trop longue, on reprend la

deinicrc plu.ise mcludi<.|ue.
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La chanson de Halewyn, telle à peu près que la donnent Willcms,

Snellaert et de Coussemaker, se vend encore sur le marché de Bruges.

Quoiqu'elle porte pour titre Haleiuyn^ jamais notre pièce n'a été

connue ici sous ce nom. Le nom de Halewijn, Alewijn ou Ahvin que le

savant abbé G. Gezelle, ex-rédacteur de Rojid den Heeni donne comme
synonyme de Allemans vriend, ami de tojt le monde (voir cette revue,
2™'' année, p. 58), est réservé au héros de la pièce suivante.

XXXVIIl. MI ADEL EN HIR ALEWIJN.

Strascinando.

Mi A - del en hir A - le - wijn t wa - ren twee

10.

15

20.

ko-ningskin - de - ren fijn.

Mi Adel en hir Alewijn
't Waren twee konings kinderen fijn

;

Ter roomsche schoole was 't dat zij woonden,
Malkander te trouwen was 't dat zij beloofden.

Maar 's nuchtends vroeg, als 't wierd khiar dag,

Hir Alewijn de trappen afkwam,
Mi Adel tegen hir Alewijn sprak: [avond beloofde.-*

— Hir Alewijn, weet gij wel wat dat gij mij gisteren
— Wat ik u beloofd heb dat is mij leed,

Va\ dat doet mijn jonghertje zeer,

Kn dat doet mijn jong hertje pijne. fe^"»
'kHeb zooeen kwade vrouw-moederzij zoumij zoodwin
'kHeb zooeen kwadevrouw-moeder zij zoumij zoo slaan,

'k En zou niet mogen ten heiligen lande gaan.

'k Pakte z'op en 'k stelde ze achter op mijn peerd,

'k Reed ermee te landewaart weg.
Te landewaart weg, door d'ouwe,

Tôt dat ik aan een kap^Uetje kwam,
Kn daar trouwd'ik ze voormijn vrouwe.

'k Pakte z' op en 'k stelde z'op mijn peerd,

lui 'k reed ermee te landewaart w eg.
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Te laiulcwaart wcj^, ilixjr d'oiiuc.

Tôt aaii (le kaiUcn van mijii vniuw-inocdcr :

Goen ciaj^, zei ik, vrouw-mocdcrvan inijn.

25. — (îocn da^, zci ik, niijn allcrlicfstc /.(tan liir Alcwijn.

Hier is mi Adcl, de bniid van inij,

lui houd zc ccrlijk wcl in wccrdc,

Hcinin zc ^elijk inv ci^^cn kind,

Gclijk uwc nichtc <*f cdcl hindslicLii

,

30. Gclijk uwc nichtc of u\v cosijn.

Kn laat zc nict ccrder de trappcn afkoincn

( )rt\vcc kamcnicTcn moctcn voor haar koim-n.

ICn laat zc nict ccrder naar de kerke rijdcn

Of zij inoet j^eklccd zijn in blauwc zijdc,

35. Met den cdcldoin aan liaar zijdc.

\'M laat zc nict ccrder in de kcrkc konicn

Ofdes konings lijk ridder nu^et te^en liaar koinen.

Kn laat zc niet cercler ncder knielcn.

Of cjn stoel met een roo pane kusscii <»ni op te knielcn
;

40. Kn laat zc niet ccrder nederzitten

Of ccncstocl met cen roo pane kussen om opte zitten,

Itln een kussen onder haar vocten,

Laat vroiiw Adcl rusten met mocte.

Kn laat zc nict ccrder misse liooren,

45.0fzij moet ^edaan zijn van dric pastooren.

Laat vrouw Adcl t' huizcwaart rijdcn

Met den cdcldom aan haar zijdc.

Kn laat zc niet ccrder de spijzc proeven
Ofdes konings rijk ridder moet voor haar prtxivcn.

50. Kn laat zc niet ccrder den koclcn wijn drinken,

Of deskonin^s rijk ridder moet zc xoorhaar schinken.

En laat zc niet ccrder drinken den rijnschen wijn

Of zc moet zoetc <^csuikerd zijn.

Kn laat zc nict ccrder te bcdde j^aan,

55. Of tuée kamenicren moctcn voor haar jjaan
;

En laat zc niet ccrder slapcn jj^aan,

Of twaalf flambeeuwcn moctcn branden klaar.

Laat zc s mor^ens wat lan«;c slapcn

Kn spelcn met appclcn van rood incarnate.

60. Ik ^inj; voor mijn vrouw Adcl staan :

Vrouw Adcl, 'k zou i^ccrn ten heilij^en lande gaan,
\'. y), l'ane, /. *•. rtuwccl, fr. vcNnirs.
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l'en hciligcn lande zou ik gccrn rijdcn.

Stcl mij urcn,tijdcn en stonden om weg te rijden,

Stel mij uren, tijden en stonden om wederte keeren.

65.— Hir Alewijn, een kort halfjaar

Dat zal mij dunken vvel zeven jaar;

En toen zult gij tôt mij kommen
Met al uwe ridders en edel landsblommen,
En toen zult gij tôt mij keeren

70. Met al uwe ridders en Edel landsheeren.
— Ik ging voor mijn vrouw-moeder staan :

Vrouw moeder, 'k zougeern ten heiligen lande gaan,

Ten heiligen lande zou ikgeern rijden.

Stel mij uren, tijden en stonden om weg te rijden,

75. Stel mij uren, tijden en stonden om weder te keeren.

— Hir Alewijn, wel, zeven jaar

Dat zal mij dunken een kort half jaar;

En toen zult gij tôt mij kommen
Met al uwe ridders en edel landsblommen,

cSo. En toen zult gij tôt mij keeren

Met al uwe ridders en edel landsheeren.
— Hir Alewijn was kwalijk ten huizen uit,

'k Riep: Kom binnen, gij vuile bruid.

'k Riep: Kom binnen, gij vuile mallote,

85. Wasch potten en pannen en eerde schotels;

Gij zult dat moeten doen zeven jaren lang,

Zoo lang hir Alewijn is gaan reizen naar 't heilig land.

Gij zult moeten gaan van kamer tôt kamer,
90. Beddetjes maken voor heeren en damen.

Gij zult moeten gaan van hoeke tôt hoeke,
Zocken hir Alewijns vuile broeken.
Gij zult moeten wasschen ende wringen,
Voor edelheeren en kamerlingen

;

95. Gij zult moeten bakken ende brouwen,
Voor edelheeren en staatsjufvrouwen.
Gij zult moeten gaan van stal tôt stal

l\n melken de koeien van een tôt al.

(i.j zult inoeten schuren de zwarte brandels,

100. Om vuil te maken uwe snecuwwitte handen
;

Gij zult moeten vastcn drij maal ter weke,
Opdat uw schoon koleur zou breken..

(}ij zult dat moeten doen zeven jaren lang.
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Zool.'in^ als hir AUnvijn is j^aan rcizcii iiaar 't licilij^ lanil.

105. Op 't ciulctjc van tic zcvcn jaar

lùi ziilt j^ij inaar ccn sch(X)n hcmtlctjcaandcxrn,

ICcn hciiulctjc wittcr aïs snceuw.
Daarincc zult ^^ij ^aan naanlc fontcinc

Met twcc pitkannctjcs nict /.ccr reine,

1 10. Met twee pitkannetjes zcerdiepevan ^rorule,

Daarmcc zult ^ij inoctcn ^aan oin watcr ter stoiidc.

— Als ik aaii tle funteine kwain,

'k Keek in dcn oostcn en in dcn westcn,

Maar (jnder de zoiine was 't allerbeste.

I 15. W'at za^ ik onder de zonne blinken?

t Was ecn pelj^riiii die mij wcnkte.
— Gocn da^, zei ik, vrouw Adel van mijn.

—Gocn da^, zei ik, mijn allerliefste man hir Alewijn.

—Hir Alewijn is lan^^e dood,

1 20. Doorsteken van dcn zweerde bloot,

Doorstckcn van dcn blanken zweerde.

Ik koin «rcrcden opeeii van hir Alewijns beste [Kjcrden.

't Is^eleden ointrent drie wekcn
Dat ik hir Alewijn za^j doorstckcn;

125. 't Is ^eleden omtrent twinti^da^cn
Dat ik hir Alewijn za<^ beL,'ravcn,

He^raven onder de heili^e eerde.

Ik kom ^crcden op ccn van hir Alewijns bestc peerden.
— Is inijn allerliefste man hir Alewijn dood,

I 30. De droefheid aan mijn hert is «;root.

De blijdschap aan mijn hert is klecne.

'k Heb zoo ccn kwadc stiefmoeder zij zal mij zoo dwin-
Zij zal van da^ tôt dai^te kwader zijn. [.^<-'".

— 'k Paktez'op en 'k stelde ze achter op mijn peerd,

135. Kn'k reed ermec te landewaart wc^,
Te landewaart we^, door d'ouwe,

'k Reed ermec tôt aan de kanten van mijn vrouw-moeder.
Goen da^, zei ik, vrouw-moetler van mijn.

— Gocn da^^ zei ik, mijn allerliefste zoon hir Alewijn.

140. — Hir Alewijn is lan^edood,
Doorstckcn van den zweerde bloot,

Var. V. 127:

Hij lij^l le Kciilcn onder de ccrde,
Mij li^l le Keulen nmler dcn Kijn.
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Doorsteken van den blanken zweerde.

Ik kom gereden opeen vanhir Alewijns bestc pecrden.

't Is geleden omtrent drij weken

145. Dat ik hir Alewijn zag doorsteken
;

't Is geleden omtrent twintig dagen
Dat ik hir Alewijn zag begraven,

Begraven onder de heiiige eerde.

Ik kom gereden op een van hir Alewijns beste pecrden.

1 50. — Is mijn allerliefste zoon liir Alewijn d.ood,

De blijdschap aan mijn hert is groot,

De droefheid aan mijn hert is kleene,

Nu ben ik meester en vrouw alleene.

Nu ben ik meester van a} zijn koningrijken,

155. Die hij met zwarte pane heeft doen overdijken.

Nuheb ik al zijn schoone kasteelen,

Die hij met zwarte pane heeft doen overdeelen.

Nu heb ik al zijn huizen en landen,

Die hij met zwarte pane heeft doen overspannen.

160. 'k Riep: Kom binnen, gij vuile mallote,

Kom, zet den pelgrim e^enepi stoel

En leg er nog een kussen toe.

Wasch den pelgrims handen en voeten.

— Terwijl ik den pelgrims handen en yoeten wiesch,

165. Detranen langs mijnwangen liepen.

— 'k Gaf dat zoete kind eenen slag,

Dat 't niet en hoorde, dat 't niet en zag,

Dat 't onder den pelgrims voeten lag.

— Waarom slaat gij dat zoete kind,

170. Is 'teen bastaard ofis 'teen vondeling,

Of is 't een van uw' dienstboden,

Of komt zij aan uw' deur om br.ood ?

— Aan mijn' deur om brood en komt zij niet,

Een bastaard of een vondeling en is het niet,

175. Een van mijn dienstboden en is het niet;

Maar 't is hir Alewijns vuile bruid,

Eer 't morgen nuchtend is, moet zij ten huizen uit.

Maar 's morgens vroeg, als 't wierd klaar dag,

Hic Alewijn de trappcn afkwam.
]8o.— Wat stcld'ik op mijn helmen hoed ? [kennen zou.

l'XMie pluim, opdat mijn vrouw-moeder mij te bctcr cr-

'k (ling aizoo naar mijn vrouw-mocdcrs slaajjkamcr.
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(joc'ii ila^. zci ik, \ n>u\v-in<)cilcr van mijn.

— Gi>c"n tla^, zci ik, inijii allcriicfstc z(iOn hir Alcwijii.

Ï85. — W'aar is vnniw AticI, de bruitl van inij?

— Zij zit hf)V(:n op liarc slaapkaincr,

Zij klccdt haar inooicr als ccnc daine ;

Zij brcit ktjusscn van wittc zijd(

.

Oiïi met hir Alewijn uit te ^aan rijden.

li/j. 'k Riep van bo\en tôt beneden :

Op niijne slaapkanier en zit ik niet,

Kousscn van witte zijdc en brei ik niet.

Oin met hir Alewijn uit te ^nan rijden en i^ het met;
Maar 'k zit hier in de bemokkelde keuken,

195. 'k W'asch potten en pannen en corde schcutels.

'k Heb dat moeten doen zeven jaren lan^,

Zoo lan^ als hir Alewijn is ^^1an reizen naar 'theili^ land.

'k lleb moeten <^Man \an kamer tôt kamer,

2CX). !k-ddetjes niaken voor hecrcn en dainen.

'k Heb moeten ^aan \an hoeke tôt hockc
Zoeken hir Alewijns \uile broeken.

'k Heb moeten wasschen ende wrinj^en,

Voor edel hecrcn en kamerlin^en ;

205. 'k Kel) moeten bakken v\u\c brousven,

Voor etlelheeren en staatsjut\ rouwen.
'k Heb moeten ^aan \an stal tôt stal

Melkcn de koeien van cen tôt al.

'k Heb moeten kuisschcn de zwarte brandels,

220. C)m vuil te maken mijne sneeuu witte handen.

Ik heb moeten vasten drij maal ter wcke,
Opdat mijn schoon koleur zou breken.

'k Heb dat moeten tloen zeven jaar lan^^

Zoo landais hir Alewijn is«4aan reizen naar theilij^ land.

225. Op 't endetjc van de zeven jaar

Heb ik mo<^en een schoon hemdetje aandocn,
Men hemdetje witterals snecuw.
Daarmee heb ik moeten ^aan naar de fonteinc

Met twee pitkannetjcs niet zcer reine,

230. Met twee pitkannetjcs zcer diepe van ^rontle.

Daarmee heb ik moeten [^aan om water ter stonde.

— Sus, sus, vroiiu Adcl, en krijsch niet meer,

Wij zullcn doen met onze \ rouw-moeder wat ons /al

W'ij zullen ze steken tusschen \ ier nuiren. [bchcvcn.
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2 35- Opdat z'haar ter eerdcr dood zou trcuren

;

Wij zullen zc stcken tusschen vier planken^

Opdat z' haar ter eerder dood zou janken.
— Neen, neen, hir Alewijn, en doet dat niet,

Dat zou voorons te groote schande zijn,

243. Hier achter is er nog een kloostertje fijn

Van een nonnetje vijf of zes,

Wij zullen ze maken moeder abdes.

Moeder abdes van al de mooi nonnetjes fijn,

Met aile dage een' flesche wijn

245. En aile jare een dik vet zwijn. [zijn.

Daarmee zal zij moeder abdes van al de mooi nonnetjes

Var. 237 bis. Wij zullen eenen oven doen heeten,

Om onze vrouw-moeder erin te doen zweeten.

Wij zullen eenen molen doen halen,

Om onze vrouw-moeder erin te doen malen.

Cette pièce est chantée par trois dentclières, qui se distribuent les

rôles de la manière suivante. L'une d'elles élève trois fuseaux (comme
on tire à la courte paille); celle qui choisit le mieux garni parle au nom
de hir Alewijn ; le fuseau moyen a le rôle de mi Adel ; le moins garni
commence, c'est le rôle de la mère . Celle-ci dit les sept premiers vers,

mi Adel le 8"^^^ hir Alewijn du 9 au 24.'"% la mère le 25m<:, hir Alewijn
du 26 au 64'"% et ainsi de suite. Chaque changement "interlocuteur
est marqué par un tiret.

D'après la tradition, les faits qui sont racontés dans ce poëme, se

seraient passés dans la Lotharingie.

Voir DE LA ViLLEMARQUÉ. L p. 239, PÉpouse du Cf'oisé. Dans
rEriiiîtc^ môme volume, p. 167, on voit que chercher de l'eau à la fon-

taine (voir plus haut v. 108-112) est une des œuvres de pénitence impo-
sées par rErmite à Les Breiz.

La version ci-dessus, pleine d'interpolations, de lacunes et d'altéra-

tions, est la plus complète que nous ayons rencontrée malgré de longues
recherches.
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XXXIX. I)K (iOUVKRNKUR VAN ZEELANI).

l'oco Andantc.

\s • • •
•\: / / /

• • «
' • • • >

() wc-rcld vol van o - ver - daad, wat baant gij

, '^ ^ '^ ^ " - ;; l / ^ ^ 1

c) - |)cn wc - j;en tôt al - 1er - han - de kwaad ; tôt

. ' • • • • •
i

^ . • 1
y ^ t

wraak, ver-derf en moord. Een zaaknooit mcer jjc - hoord zal

Ik brcn

lil^^
gen voort.

O wcTcld vol van ovcrdaacl,

Wat baant i^ij opcn wci^cii UA alicrhandc kwaad
;

Tcit wraak, xcrdciTcn moord.

Ken zaak nooit niccr i^clioord

Zal ik u brcngcn voort.
«

Voir pour la suite, Van Pakmkl, N" 23. Le titre de cette pièce sert

souvent comme indication de mélodie dans les vieux recueils.

N. l)i; Cl.KKCK, Tooni'c'l lier bt'roi-nnicr //t-r/ni^c-n, Pt'(fy làij^ raconte,

page 84, l'histoire du gouverneur de la /élandc, qu'il a tirée de l'ontus

Heuterus, et la reporte à l'année 1461;.

Ce gouverneur, ne pouvant triompher ilc la vertu d'une dame, fait

accuser le mari de haute trahison, et l'ayant mis en prison, il offre .\ la

dame de lui rendre la liberté, si elle cède h ses désirs ; mais loin de tenir

sa parole, il fait décapiter le mari. La dame, au désespoir, dévoile ce

manque de foi .\ qucli|ues-uns de ses amis, qui lui conseillent de
ilissiinuler, et d'attendre l'arrivée du tluc de Bourgogne ^Charles le

Téméraire).

Le duc ayant re(,u la plainte de la dame, interroge le gouverneur, et

sur ses aveux, il lui ord«>nne d'ép»>user la fennne outragée, cl de stipuler

dans le contrat do mariage que, s'il meurt sans dcscenciants, toute
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sa fortune reviendra à sa femme. Après les cérémonies du mariage, le

duc consommant sa justice fait conduire en prison le gouverneur, qui

est à son tour décapité.

L'auteur ajoute que la dame ne lui survécut pas longtemps, mais que
ses enfants furent très-riches des biens qu'il avait laissés.

XL. DOOD VAN PHILIPPUS DEN SCHOONE (1509).

^i=f m
't Was op een zon-dag na de noen dat de ko - ning

zou ver-trek ken.

1. Het was op een zondag na den noen
Dat de koning zoude vertrekken

;

Hij zou vertrekken naar Spanjen,

Hij zou vertrekken met al zijn volk.

2. Als zij al verre gevaren waren:
" Stuurmannen, zei hij, stuurmannen van mij,

Klimt eens op uw mastje,

En steekt uw hoofd geheel diep in zee,

En kijkt als wij haast in Spanje reên. "

3. Hij klom eens op zijn mastje,

. Hij stak zijn hoofd zeer diep in zee,

Hij keek als wij haast in Spanje reên,

Hij voelde een windje waaien,

En hij hoorde een haantje kraaien,

't Was teeken dat wij haast in Spanje waren.

4. Als wij tôt Spanje binnen kwamen,
jufvrouw Tsanne schonk ons den koelcn wijn,

Uit een kroes van goude fijn,

Uit een kroes van goude
;

Maar op den grond 't was al venijn.
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" Jufvrcuvv Tsannc, /.ci hij, Jufvrouw Tsannc van mijn,

'k Voel hct aan mijn hcrtjc,

Dat ^ij iiiij vcr^cvcn hcbt met vuil vcnijn.

6. Jufvrouw Tsannc, /.ci hij, Jufvrouw Tsannc van mijn,

Draa^ zor^ voor al mijn kindcrcn fijn

Dat zij te Rome scholc zijn,

Dat zij te R(imc scholc ^aan,

W'ant bij vicr-cn-t\vinti^ urcn zal ik al in barc staan.

7. 's Avonds de hecren waren j^czeten,

Zij hoortlen wcl zckj cen ^roc^t ^edruis.

Kr warcn twcc snccuwwittc duivctjcs in huis,

Die onder den konin<^s beddc krccsschcn,

Om zijn zieltje was 't allermeestc,

Zij vlo^^en met den konings zieltje te vcnstcrcn uit.

7. Holland. Zceland en Ikabant,

Hct zal Jkuj^^c no^ wcl rouwcn,

Vlaandcrcn nog al vecl meer.

Van als de koninjj laatst in S{)anjc rccd.

Sur le voyage de Philippe le beau voir WiLLEMS, N" 27; Uhi.and,
465; Hoffmann von Fai.lkrsi.p'.ben, //. 7>.XI, N" 167, et le IhtlUtin

du Coniiti'Jliiinattti de Frame I, p. 177. D'après ce dernier texte , nous
avons écrit : Hollani^ /.lehnid en lirabant^ notre version portait :

Hflllands heeren m lU.dnDuis.

xi.i. DK hi:ki()(; \a.\ mommoiih i^s^.

Moderato assai.

•5 .. —
^l . • • # • •

Komt, prinscn jonj^' en oud, aan-h<x>rdtniijndroevi}

—' ^ -^ / / ^

i l\J: ' ' ijJ
ki.i X'"' .il van duc de Mom mouth als



hij ging Liit om ja - gen. Hij meen - de de kroon te

dra - gen al van g'heel En meen-

~9 »:

-^^-
^^=M

d9 •- t
de 'tvolk te be - ha - gen maar kwam zelf in groot'

schand.

1. Komt, prinsen jong en oud,

Aanhoort mijn droevig klagen,

Al van duc de Mommouth
Als hij ging uit om jagen.

Hij meende de kroon te dragen
Al van g'heel Engeland,
Meende 't volk te behagen
Maar kwam zelf in groot' schand.

2. Korts na Karolus' dood,
Den koning zijnen vader,

Al met een gramschap groot

Tôt Schotland kwam hij nader
;

Maar hij als een verrader

Beloofde veel geld en goed,

Aan die hem allegader

Hulpe en bijstand doetr

3. Hier is de rechte baan
Waar hij moet doorpasscercn,
Als gij hem ziet komen aan,

Gij moet hem saluceren,

Al met een diep ootmoed.
Gij moet hem saluceren

En helpcn ondcr den voct.



— n "
4. Al met ccn ^root ramocr
Van trommcis en tronripcttcn,

Icdcrccn was (»p de vrK.'t

iJoor 't scliictcn tlcr musketten.

'k Za^ al inijn volk vcrpletterti,

Daar brak ik ^ansch mijn inacht.

Ken sleclît liabijt inoest ik aantrekken
lui ik kroop zoo in een ^racht.

5. Zij hebben inij op 't laatst

In de/.en ^raclit [^evonden,

Denk hoe ik was j^esteld.

Zij hebben mij ^ebonden,
lui bracliten niij in banden
Al voor deii konin^sraad.

Hij zci: '* Vcrrader mijner landen,

W'ic heeft u tôt zulks ^enood?

6. " Heer konin^, mijn vriend,

Ik weet niet veel te spreken,

Want ik was noi; een kind
Door de trouw \ ersteken.

Hier meend' ik mij te wreken
Op inv edel pers(jon,

U 't leven aftesteken

Want i^ij erfdet mijn kroon.
"

7.
'* Hoe! ^ij stoute rebel,

Iliervoor zult ^ij sterven,

Ik zweer liet evenwcl,

Met leven zult ^ij derven.

Hier voor zult ^ij sterven,

Uw vonnis is ^edaan.
Het leven zult \^\\ derven
ICen bijl \\\\ lioofd afslaan. "

S. Zij bracliten mij naar 't scliavot

Met menij^e soklateii,

Alwaar ik tôt mijn lot

Met leven moeste laten.

Wat kan het mij al baten
Wat ik hier hcb «^^edaan?
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Hceren en onderzaten,

Neemt hier exempel aan»

9. Hij zag bij klaren dag
Den blok en bijle halen,

Dit droevig hij aanzag.

Hij riep met luider talen:
" Scherprechter, wil niet falen,

't Doet mij zoo groote pijn,

Den loon zal men u betalen

Als ik nu dood zal zijn.
"

10. Hij heeftnog zes stukken goud
Uit zijnen zak gekregen,

En door duc de Mommouth
Voor een présent gegeven.

Hiermee voegd' hij zijn' leden

Al tôt de bittere dood.

De beul drij slagen gevet,

Mommouth keert om zijn hoofd.

II." O heeren, o heeren, aanziet,

Sprak hij met droev^e talen,

Wat dat er hier geschiedt.

Ik kan niet leeger dalen,

Ik kan niet leeger varen

Als tôt zulk droeven slag.

Van schrik rijzen mijn' haren.

'k En had het nooit gedacht.
"

12. Hij voor de tweede maal
Nog eensden bijl aanveerde.

De beul drij slagen gaf,

Dan viel het hoofd ter eerde.

Een koetsicr met zes peerden

Stond in den rouw bekleed;

Met edeldom van de garde
Zoo wierd hij weggelcid.

13. Komt, prinsen jong en oud,

Houdt dit in u\v gcdachten,
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Dicnt uwcn licer j^ctrouw

Hij tlaj^c en bij nachtr.

Dicnt lîcin ^ocd L-n ^ctniuw,

Dan en koint j^ij in ^ecn klachten,

(ielijk duc (le Monunoiitli.

Mil. l'ATKlO'ITKN I.IKD.

4'

Marziîtlc.

V : '
]

Wat zul-lcn on - zc pa tri - o - tjcs c - tcn, als

• • • I ::: 1 , i 1

? I!cn icick - sje aan'tspitgc-zij m l le - ^'cr /i|n

«•# #•# ••/ * #

^ ^ ^ ^ 6

ste - ken, dat zul - len on - ze pa - tri - o • tjes

i '^^^F^n^ w=^
e - ten. Ka-pi - lein,luitenant, vaan le - rig, sergeant, lam-

:^rt-^^^^L^ ^ r
g" g

bocr, kor - po - raal, pa - tri - o - tjes al - temaal, ka - me-

«-:^,^^j=,^^^
ra - (Icn, ka-nic - ra - don.

1. Wat zuUcn onze patriotjes cten,

Als zij in 't léger zijn?

I''cn kieksjc aan 't spit ^estekcn,
Dat /ulîi'ii onze patriotjfs rtiii.
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Kapitcin, liiitcnant,

Vaandcrig, scrgeant,

Tamboer, korporaal,

Patriotjes altemaal,

Kameraden, kameraden.

2. Wat zuUen onze patriotjes drinken,

Als zij in 't léger zijn ?

Den wijn uit zilver pinten,

Dat zullen onze patriotjes drinken.

3. Waarop zullen onze patriotjes slapen ?

Als zij in 't léger zijn?

Op een bed met schoone lakens,

Daarop zullen onze patriotjes slapen.

4. Waarmee zullen onze patriotjes schieten,

Als zij in 't léger zijn?

Met een kanon met vier wieltjes,

Daarmee zullen onze patriotjes schieten.

Kapitein, luitenant, enz.

Voir SiMROCK, N° 298 ; VON ERLACH, II, 457 ; BUESCHING tmd VON
DER Hagen, p. 329; Hoffmann von Fallersleben, H. B. II,

N" 166; MriTLER, N'' 1451.

La mélodie donnée par Biisching et von der Hagen N"^ 9, p. 55, est

celle de la Parisieime^ comme le font remarquer von Erlach et Mittler,

qui semblent accuser C. Delavigne de plagiat.

XLIII. DE KWADE STIEFMOEDER.

Moderato marcato.

V
^

:t-

Er was een kwa-de stief- moc-der zij ver - kocht haar

i^l^ii^ ï:

kind. voor ze- ven-tien pen- nin-gen en een gou-de



ê
J^ ^

g> •
. / / I . • . ^ ^ , i

.
Il

rin^ Kn dat mooi mcis-jc (ccr, en dat mooi ma;igrlc • tje !

1. ICr was ccn' kvvadc sticfmïK-'tlcr, zij vcrkïxrht haar kinci,

Voorzcvcnlicn pciiniii^cn en ccn j^oudc rinj;.

Kn dat mooi incisjcs tccr,

Kn dat mooi maaf(dcijc!

2. Die zeven kneclUcn namen clk een' roed,

Zij sloejjcn Antonettetje zijn lichaam in blocd.

3. Zij Icidcn Antonettetje op eenen blok,

Zij kapten Antonettetje zijn hoofdetje o(.

4. Uw* dochter Antonettetje is wel bewaard.
W'ant zij speelt bachten in dcn boom^aard.

5. De vadcr iccd tien boomj^aard wel drie maal rond,

Om te zien of hij Antonettetje nieten vond.

6. Op d'ccrstc Iclic stoiul cr <^aschreven

Alsdat li.'iar stiefnioedcr haar hadde verkocht.

7. Op de tucede lelie stoiul cr i^eschreven

Als dat de zeven knechtcn haar hadden «lesleiren.

8. Op de derde lelie stond er geschreven
Als dat de zeven knechten haar hadden vermoord.

9. De vader heeft de strate met messen doen beslaan,

Om die zeven knechten erover te doen gaan.
Kn dat mooi meisje teer,

ICn dat mooi maa^detje!

1.-2. V'ar : V'oor tien pond en een goude ring.
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XLIV. DE TWEE KONINGSKINDEREN.

Andantino.

^=E1
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Mocht ik inij j^aan vcrincide-ii

HCiiten lanj^s ccn j^rfK;ii hcitic,

Lanj^s de kaiitcn vaii de roo zcc.

Ach! incjcdcr, inijii hoofd dcK-t zccr.
"

5.
'* Wcl, dochtcr, /.cidc zij, dochtcr,

Allccii en zult ^ij niet j^aan,

Maar leid er iiw joii^ste ^ezustertje inee,

lui dat zal er wel met 11 j^aan.

6. •* Mijn Jon^ste ^ezu^icrijc is al te kleen kimi

Oin aaii de roo zee te zijn ;

Het z(ju de bloeinetjes plukken,

Die daar lan^^s de roo zee zou'n zijn.

7. Wat zoiiden de lieeren zc^^en,

De heeren van het ma^istraat ?

De koninj^^s kinderen heblx.'n 't^edaan,

Ach! zij en kuiinen niets laten staan.

S. Zij ^in^ voor haren broeder staan :

'* Ach! brocdcr, *k heb pijn in mijn hoofd,

Mocht ik mij ^aan \ermeidcn
Huiten lan^s cen ^roen heide,

Lan^s de kantcn van de roo zee.

Ach! broeder, mijn lioofd doet zeer.
"

9. " Wel, zuster, zeide hij, zuster,

Allcen en zult ^ij niet i^aan,

Maar leid er het edel schaapwachtertje mee,

Va\ hij zal er wel met u t^aan.

lo. /ij nam het schaapwachtertje bij der liand.

Zij ^in^ wel haren ^^an<^

Tôt aan een' klare rivière,

Waar dat zij cen visscher vond.

II." Wel, visscher, zcidczij, visscher,

Uw vader was mijn visschcrman.
Smijt cens uw netje in 't water
()m te zien wat d.it «^ij \an^t.
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12. Hij smcct zijn netje in 't watcr,

Zoo dicp tôt op den grond.

Wat kwam er in dat netje?

Een leelijke water'n liond.

13. Wat trok zij van haar handen?
Een ring van roode fijn goud.

Dat gaf zij aan den visscher:
" Dat is opdat gij 't niet klappen en zoudt.

"

14. Wat trok zij uit haar ooren?

Twee ringels van roode fijn goud.

Dat gaf zij aan 't schaapwachtertje:
" Dat is opdat gij 't niet klappen en zoudt.

"

15. Zij stroopte af haar bovenste kleed,

En zij sprong in de roo zee:
" Ach! geef er mijn vader en moeder gocn dag,

Van ze leven en zien zij mij niet meer.

16. De visscher keerded' hem omme,
En ging er wel zijnen gang
Tôt aan den konings poorte,

Waar hij de belle klonk.

17." Heer sire, zeide hij, heer sire,

Uw dochter wenscht u den gocn dag,

Zij is gister'n avond latc

In de roo zec vcrsmacht.
"

18. Zij namen den visscher op,

Zij leiden hem op een bank.
Zij kapten hem in kwartieren,

Zijn leven en deurde niet lang.

18. 'k Zou wel ccne keers doen branden,
Eene keers van tien pond was,

Al op de zelfde plaatsc

Alwaar zij verdronken was.

CcUe version paraît singulièrement défigurée. Voir WiLT.EMS, N°55;
SNKXLAERT, N» 57 ; DE COUSSEMAKEK,N" 54; SiMROCK, N'^3;UHLAND,
199; FIRMINICH, I. 15, II, 371 ; VON Erlach, II, 580, IV, 9, et 237 ;

Hoffmann von Fallersleben, //. />'. 1 1, N" 27 ; Bueschin'g und von
DER Hagen, 180; WtinderJiorii^ 336; AIiT'rEER,57.

—

Talvi donne, p. 321,
lamôme chanson traduitedu suédois,et, p. 410, la version de Kretschmer.
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XLV. IIKT KINI) MM DKN ItOoc;.

1. l'icn kirui liacl ccn pijl en ccii îxioj^ ^ck<x:lil,

Ja, CCI! hiM^ oin incc te schictcn.

lui de b()c>^ die sclioot,

lùi de j)ijl (lie vlooj;,

Ja, tôt in dcn koninj^shove.

2.
** Mijnheer, mijnheer van brussel en kasteelen,

Laat cr dat kleen kind leven.

't lleeft er noj^ zeven tonnen met schat,

Ja, tonnen met schat,

Wilt ^'ij z' hebben, wij zullen z'u j^even.

3. " Die zcven tonnen met schat en wil ik niet hcbbtii,

Gccf z'aan den armen om mec te leven.

Dat kleen kind moet han^cn
Aan den hooj^sten boom \an al.

Die er staat in geheel de warande.

4.
'* Mijnheer, mijnheer \an brussel en kasteelen,

Laat er dat kleen kind le\ en.

't Hceft cr nog zcven ^czustertjes,

Ja, ^ezustertjes,

W'ilt L^ij z'hebben, w ij zullen z'u ge\en. "

5.
" Die zcven gczusters en wil ik met hebben,
W'ant de \ier en zijn maar nonnen,
l'ji d'ander die zijn edeler als ik.

Ja, edeler als ik,

Zij dienen de konin^inne.

6. " Mijnheer, mijnheer van brussel en kasteelen.

Laat er dat kleen kind leven.

't lleeft er no<^ zeven ^ebroedertjes,

Ja. i^ebroedertjes,

W'ilt }^ij z'heblxMi, wij zullen z'u ^even.

7.
'* L^ie /e\iii ^t bioi (Ur^ cil wil ik niel hebben.
Want lie vier en zijn ma»ir p.ipcn.
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En d'ander die zijn edeler als ik,

Ja, edeler als ik,

Zij dragen den konings wapen.

(S. Als 't kind op 't eerste trapje kwam,
't Zag van ver zijn moeder komen.

Cf. DE COUSSEMAKER, qui donne un texte plus complet. Pour l'air,

voir ci-dessus, N" xxix.

XLVI. VERHOLEN LIEFDE.

Allegro non troppo.^ *:

fi: ^ ^ t±

n
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Ja, cluikcn tôt dcn gronde.

Die cr die zijdc niooi bcurs uitduikcn k.in,

llij zal lîcbbcn wcl hondcrd ponde.
"

3. Maar vader die huurde liaar eenen klock inan,

Die er wel duiken en zwenimen kon,

Ja, duiken lot den gronde.

l'.n llij liaalde die zijde niooi beurs daaruit,

l^n hij kreeg er wel honderd ponde.

4. Maar als zij die beurs van binnen aanzag,

Nooit droever uur, nooit droeveren dag!
Kn wat stond er in geschreven?
Als dat zij zeven jaren lang

Lazarinnetje incK-ste wezeii.

5. " Sal vadcr, laal inij eeii kleen liui/cljc niaken,

Van witten arduin en blauw' schalie daken,
lui liuur er niij eenen gezelle,

Die air ure van den dag en den naclit

Koin' klinken aan Lazarus' belle.

6. Haar vader liet haar ecn kleen huizetje inaken,

V^m witten arduin en blauw' schalie daken,
ICii llij huurde haar eenen gc/elle,

Die air ure van den dag en dcn nacht

Kwam klinken aan Lazarus' belle.

7. In dat huizetje en was er nocli venster noch deur,

Ja, niet anders als cen kleen gatje in den niuur,

lui daar door zag zij de zonne.

Zij zag van verre een edel licer,

Ja, van verre gereden konimen.

N, Zij pakte haar stt)eltje in haar liand,

Kn haar schoteltje in d'ander liand,

En ging zitten aan een kruisstrate:
" .Mijnheer, met al uw goed en uw geld,

ilebt gij niij niet een caritate.'"

9.
** Wat caritate kan ik u doen?
Gij lubt «r n<»ch huis noch geld van tloen.
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Ja nicts anders als een snare.

Een snare van over zeven jaren,

Ja, langs eene rivier 't was klare.
"

10. Zij wasschte haar handen, zij droogde zc schoon,

En lei ze van achter op 't peerd zijn toom,

En hij erkende aan haar ringen,

Dat zij de zelve vrouw maged was,

Die hij over zeven jaar minde.

11. Hij stelde ze van achter op zijn peerd,

En ree ermede te landevvaart weg,

Ja, te landewaart weg, door d'ouwe,

Tôt dat hij aan een kapelletje kwam.
En daar trouwd' hij ze voor zijn vrouwe.

1 2. Zij schreef aan haar vader een brievetje ras,

Een brievetje vol caresse:
" 'k Heb zeven jaar lazarinnetje geweest,

En nu ben ik een princesse.
"

13. " Zoo langals ik pastoore zijn

En zal ik ze niet onttrouwen.

14. " Dat zij ondermijn oogen niet en komt,

Of ik zal ze 't hoofd afhouwen.
"

Voir WiLLEMS, N°' 79 et 80; Hoffmann von Fallersleben, H.
B. II, N"^ 18 à 20; XI, N° 162.

XLVII. DE DRIE RUITERTJES.

Alla marcia.

Eeg^Ë^g^ii^p
'kKlom laatst-maal op hoo - <^c ber-ij^cn, en ik
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kcek cr-ic te zccwaarts in, en cr kwamccnschuitjc ^c-

é I

•
'

va - ren, en cr z:i-ten dric rui-ter - tjes in, en er

I' i

za - ton drie rui-ter-tjes in.

Les deux premiers vers se chantent aussi de la manière suivanic

l'c
S \

• • • 9 V •

k Klom laatsmaal op hoo - ge

r>5 M s s

ber - gen,

^ 11- • * ^ -^-^ iP
en ik keck er - re te zccwaarts in.

1. 'k Klom laatstmaal opho(i^c bcrgcn,

En ik kcck erre te zeewaarts in,

En er kwam een schuitje i;e\aren.

En erzatenclrie riiitertjcs in.

2. lui het j()nL,^ste van de drie

En 't aanbood er niij eenen ^oen day^.

En 't aanbood er mij eens te drinken
Den koelen wijn uit dat ^las,

Diedaar laatstmaal i^eschonkcn was.

3. " Ik en wil er voorwaar niet drinken,

W'ant mijn hooftletje doet mij zoo zeer.

'k ( la \ertrekken naar een nonnekloostertje,

Hij drie dagen en ziet j;ij mij niet meer.
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4- Als 't drie dagen en drie nachten geleden was,

De ruiterklopte op de poort;

En hij klopte al op de deure,

En de moeder abdisse k\vam voor.

5.
" Waar is dat nonnetje, dat allerzoetste nonnetje,

Die hier laatstmaal gekomen was?
"

6. " Dat nonnetje, dat allerzoetste nonnetje,

En mag er niet kijken uit
;

't Is Maria, Gods moeder, gaan dienen,

En gaan lezen aan Jesutjes kruis,

't En mag er niet kijken uit.
"

7.
" Is het Maria, Gods moeder, gaan dienen.

En gaan lezen aan Jesutjes kruis?

'k Zal het kloostertje in brande stekcn

Met wat zwavel en wat kruid,

Of dat nonnetje zal kijken uit.
"

8. En al weenen en al treuren

Kwam het voor de traliën staan :

" En wat heb ik u misdreven,

En wat heb ik u misdaan,

Dat ik hier voor de traliën moet staan?

9. " Gij en hebt mij niets misdreven,

Gij en hebt mij niets misdaan,

Dat gij voor de traliën moet staan
;

't En is maar om te zien

Hoe dat de mooi nonnetjes gaan.
"

10. En haar haartje was afgesneden.

En haarwijletje was aangedaan
Gelijk al de mooi nonnetjes gaan.

11. En wat trok hij al uit zijn maie ?

't Was een boek met zilver slot.

Dat gaf zij aan dat allerjongste nonnetje,
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]'\n /ci :

'• Schoon lief, dieu daarmee uwen God.
Schoon licf, dicn daarmee uwen God.

12. Wat tn^k liij al van zijn vinjjer?

ICenen rin^ van diamant.

Dat ^af hij aan dat allerjon^ste nonnetje:
'* ]\n peis dat wij zijn ^etrouwd.

"

13. W'at trok zij al uit zijn zakkcn,

l'ien penninj^ van mode fijn j^oud.

lui dat j^afliij aan dat allcrjon^stc nonnetje:
'* V.n L^l daarmee uit om brood.

"

14. Als t drie da^en en drie nachten geleden was,

Dat nonnetje \^nv^ uit om bro(jd,

lui lan^s een z(k) klare rivière,

Daar vond het zijn zoetelicf dood.

15. lui het nam zijn zoetelief op,

Kn het lei hem op zijn schoot,

ICn het ricp zoo menij^ keeren:
" Ach ! zcjetc licf, zijt <^ij dan dood. "

16. Kn het nam zijn zoete hef op,

Mn het lei hem oj) den grond,

En het ricp zoo meni<; keeren:
" Ach! zoete lief, waart <^ij gezond.

17. Kn het nam zijn zoetelief op,

lùi het Ici hem op een steen,

h'.n het ricp zoo meni^ keeren :

" Ach! zoete lief, kcnt gij mij nict meer?
"

18. Zonder krui.sje of zonder vaantjc,

Zonder pastor of kapelaantje,

lui de dicnst wierd erover gedaan
Zonder pastor of kapclaan.

Il), k Zou wel een huizetje docn bouwen
Al op mijn zocteliefs i;raf,

\\\\ ik zou daar in ^aan woncii
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Zeven jaren en cenen dag,

Ja, zoo langals ik leven mag.

20. En dat huizetje was er gesloten,

En er kon daar niemand in,

Ja, niet anders als 't nachtegalletje,

En dat vliegt er van boven in.

Voir WiLLEMS, N°56; Snellaert, N°58;deCoussemaker, N"56;
Uhland, 2i6; Firminich, II, III ; VON Erlach, I, 176; III, 62,

471 ; IV, 48, 206 ; IVîmderhorn I, 79 ; Mittler, N° 273 ; Hoffmann
VON Fallersleben, h. B. II. N'^ 31 à 33 ; XI, N"87. — Si.mrock,
N*^ 23, fait remarquer que les notes sur cette chanson sont au nombre
d'une légion.

XLVIII. BEPROEFDETROUW.

Allegro.

i ^:^ -^-

Wij zijn er met den a - vond vroeg sla- pen ge-

^?^ î^
gaan. wij zijn er met den mor - gen vroeg op - ge^

'^^^^^^^^^^
staan ; on

ï=t=

der de o-roe ne lin den, of

f—fK—

N

3^^-^
ik mijn zoe - te - lief niet en zou vin - den.

I. Wij zijn er met den avond vroeg slapen gegaan,

Wij zijn er met den morgen vroeg opgestaan
;

Onder de groene linden,

Ofiknn"jn zoetclief niet en zou vinden.
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2. Al hier en alilaar kwain ccii hccr ^cj^aaii,

Ilij voiul cr cciic vrouw ina^cd allcenc staan :

'* ICn tclt ^\] cr (le j^rocnc boompjcs
Ofplukt ^nj \aii dczc zoctc gcclc blocmpjc->.

3.
** Ik en telle voorvvaar clegroenc boompjcs niet,

Noch 'k en plukke van deze ztjete ^ccle bkxrmpjcs nict,

Maar 'k hebbe niijn zoetelief verlcjren,

k En kan er ^een nieuuinaren inecrvan lioonii

4.
** \\n liebt ^ij uw zoetelief verk)rcn vcx^rwaar,

lui kunt ^ij er ^een nieuwmaren ineer van hooren aldaar?

Uw licf is in Seerlands dale,

Hij promencert met ander jufvrouwen.

5.
" Kn is er niijn liefin Seerlands daal,

Kn pronieneert hij met ander jufvrouwen?
Ik wenseh hem veel j^eluk en zê,

lùi aan zijn zoetelievetjcs die bij hem zijn.

6. Mocht ik mijn lief nog cens aanzien,

k Zoud' er van den avond nog eens dcrrcwaarts rij-en.
**

7. Wat trok de ruiter al uit zijn maal?
ICen keten die blonk van roode fijn <(oud.

" Kn wil op uw zoetelief niet meer denken,
Ken keten van roode fijn ^(^ud zal iku schenkcn.

8. " Al ware de keten no^ zoo lanj^^

Dat ze \an uit den hemel op de aarde han«j;t,

Ik zou liever zoo cen keten verliezen,

Als een ander zoetelief te kiezen.

9. De ruiter nam af zijn helmen-hoed.
H et meisje veranderdc al zijn bh^ed.

\'()ir Wil.i.K.MS, N" 90; Si.MKocK, N^' 85; FlRMINICH, III, 768 'di;i-

lectc lu)llaiulais) ; VON KkLACU, III, 140; I\', 5 ; HoKKMANN voN
FAM.IRSI.KHKN, //. />. II, N"26; HIK-SCHINO UlulVON DKR Hac.kn,

193; Wieuift-r/iorn^ I, 70; Mim.KR, N" 54 ; Tai.vi, N" 419.
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XLIX. DE DRIE KONINGSDOCHTERS.

Op de konings kave
Zat er eene zwarte rave,

Op de konings schouderen fijn.

De koning had drie kinderen fijn.

5. De eerste zei: " Vrouw-moeder, 'k ga naar de kerk.
"

De tweede zei :
" Vrouw-moeder, 'k ga naar 't sermoen.

"

De derde zei :
" 'k En wil niet gaan.

"

Zij is op haar vrouw-moeders slaapkamer gegaan,

Zij heeft daar al haar kleeren en juweelen aangedaan.
10. Zij heeft haar kousen gebonden met roo zijde Hnten,

Zij heeft haar schoen doen blekken met roo zijde strek-

Zij heeft haar haar gefriseerd met roo zijde draan, [ken.

Zij heeft haar tuite gezet en haar kaken geblanket.

Zij is alzoo in den spiegel gaan kijken,

15. Om tezien of 'twel zou gehjken.

Zij is al naar den dans gegaan,

Om te zien of 't wel zoo gaan;
Dansen en springen is voorengegaan,

In plaats van naar de kerke te gaan.

20. De eerste kwam 't huis met pijn in haar buik,

De tweede kwam t'huis met pijn in haar hoofd,

De derde kwam van boven met booze kwa wil le.

De eerste stierf 's nuchtends vroeg,

De tweede stierf 's noens ten twaalven,

25. De derde stierf 's avonds late.

Toen kwam de pastor al te late.

" Zouden wij niet eene kiste doen maken,
Om aile drie die zieltjes naar 't graf te doen geraken.-^

Zouden wij niet eene koetse doen huren,

30. Om aile drie die zieltjes naar 'tgraf te doen sleuren.'^
"

Als 't eerste al op het kerkhof kwam,
't Sprak daar nog een woordetje te samen:
" Zou mijn vader niet droevclijk zijn,

Omdat wij aile drie op eencn dag en eenen nacht ge-

35. Sus, sus, vader, en en krijsch niet mecr, [storven zijn.'*

Ik hoop dat wij aile drie zullen zijn bij God den Hccr.
"

Als 't tweede op het kerkhof kwam,

4
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't Si)rak (laar no^^ ccn u(Kjrdctjc te saincii :

'* /(Hi inijnc moccicr nict drocvclijk zijn,

40. Onulat wij allcdric op ecncn daj^ en eenen nacht jjc-

[storven zijn?

Sus sus, vnjuu-moeder, en eu krijsch nict inecr,

Ik hoopdat wij aile drie zullen zijn bij (j(h1 den Hccr.
"

Als 't derde al op hct kerkhof kwain,

't Sprak daar no^ ccn woordctje te sanicn :

45. " Zou luijne sclKjlevrouw niet droe\elijk zijn,

Omdat wij aile dricop eenen da^ en ecncn nacht gcstor-

[ven zijn?

Sus, sus, schole\n)Uw, en en krijsch niet mecr,

Ik lîoop dat wij aile drie zullen zijn bij (îod den Hccr.

ICr kwamen twee witte duivctjes gevlogcn,

50. Zij hebben elk ccn zicltje op^enomen.
Zij zijn daarniee gevlogen \an aan d'henielsche bruggc

[tôt aan d'hemclsche poorte.
" Henielsch poortier, doe opcn, doe open,

Ik heb hier nog twee gcloo\ii^e zieltjes.

De henielschc p(M)rticr heeft openi^^edaan ;

55. Hct cerste zicltje is ingegaan,

Met twecde volj^ale zijn zustertje na,

Met derde blecf voor de poorte staan.
'* W'aaroni inoet ik voor de poorte staan?

Ik en heb nooit mijn Icven gecn kwaad gcdaan.
60. Ik heb allé dai^en ccn rozenhoed gelczcn voor d'hciligc

[Threse,

Il< heb aile dai^en een keersje gczct voor d'heilige

[Elisabeth.
"

" Zw'iJL,^, zwiji^, gij en hebt dat nict gcdaan.
Gij hebt op uw xrouw-nioeders slaapkamer gcgaan,
Gij hebt daar al uw klccrcn en juwcclcn aangedaan.

65. (lij hebt uw kousen gebonden met roo zijdc lintcn,

Ciij hebt uw schoen doen blekkcn met roo zijdc strekken,

(jij hebt uw haar gefriseerd met roo zijdc draan,

Gij hebt uw tuite gczct en uw kaken gcblankct.

Gij hebt alzoo in den spiegcl gaan kijkcn,

70. Om te zien of 't wel zou gelijkcn.

Gij zijt alzoo aan den dans gcgaan.
Danscn en springen is voorcngcgaan,
lu plaats van naarde kerk te gaan.
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Er kwam daar nog een oud mannetje gegaan :

75. " Zieltje, wilt gij met mij mee gaan,

Waar dat er bloempjes en jesamintjes staan?
" Waar dat er bloempjes en jesamintjes staan en wil ik

Ik moet bij mijne twee zustertjes gaan. " [niet gaan,
" Gij en zult nooit bij uwe twee zustertjes gaan,

80. Zieltje, gij en hebt er niet naar gedaan.
"

Er kwam daar nog een oud wijvetje gegaan :

" Zieltje, wilt gij met mij mee gaan,

Waar dat er appels en peertjes staan.
"

" Waar dat er appels en peertjes staan en wil ik niet

85. Ik moet bij mijne twee zustertjes gaan.
"

[gaan,
" Gij en zult nooit bij uwe twee zustertjes gaan,

Zieltje, gij en hebt er niet naar gedaan.
"

Er kwam daar eene zwarte rave gevlogen,

Hij heeft dat zieltje opgenomen,
90. Hij is er mee gevlogen van aan d'helsche brugge tôt

[aan d'helsche poorte :

" Helsche poortier, doe open, doe open,

Ik heb hier nog een verloren zieltje.
"

De helsche poortier heeft opengedaan.
En dat zieltje is ingegaan :

95. " Zieltje, kunt gij wel zitten?

Lucifer zal u een stoeltje maken van twee krikken.
" Ik kan er voorwaar wel zitten,

Lucifer en moet mij geen stoeltje maken van twee krik-
" Zieltje, kunt gij wel drinken.? [ken.

"

100. Lucifer zal u een tasje schinken.
"

" Ik kan er voorwaar wel drinken,

Lucifer en moet mij geen tasje schinken.
" Zieltje, kunt gij wel cten?

Lucifer zal u een broodje geven.
"

105. " Ik kan er voorwaar wel eten,

Lucifer en moet mij geen broodje geven.
'' Zieltje, kunt gij wel slapcn ?

Lucifer zal u een beddetjc maken.
"

" Ik kan er voorwaar wel slapen,

110. Lucifer en moet mij geen beddetje maken.
Van boven lag dat beddetjc tsent.

Van onder lag dat hclsch serpent.
" Zieltje, kunt ge wel kijken en gapen.^
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Lucifer zal u ccii vciistcrtjc makcii.

"

115. " Ik kaii cr vcjorwaar wcl kijkcn en ^ajH:n,

Lucifer en moet mij geen venstertje makcn. "

Als 't zielte cl<H)r zijn venstertje keek,

Het za^' van ver zijn vader konien:
•' Ahi^ inijn vader allîierwel komen en alhier wcl zijn?'*

120. '* Uvv vader ma^ alhier wel koincn en alhier ucl zijn,

Maar hij en kan u niet verlr)ssen uit d'helsche pijn.
"

•* Zijn er hier j^een boeken <)( |)atern(jst( rs.

Oni dat zieltje uit de hel te verlosscn?
** l^r zijn hier wel boeken en paternr)ster.->,

12$. Maar zij en kunnendat zieltje uit de hel niet vcriossen."

Aïs 't zieltje door zijn \enstertje keek,

Het za^ van ver zijne mocder komen: zijn?
"

'* Ma<^ mijn mocder alhier wcl konien en alhier wel
Uw moedcr nia^ alhier wel komen en alhier wel zijn,

130. Maar zij en kan u niet verlossen uit d'helsche pijn.

"Zijn cr hier gecn boeken of paternosters,

Om dat zieltje uit de hel te vcriossen?"
" ]*> zijn hier wcl boeken en paternosters,

Maar zij kunnen dat zieltje uit de hel niet verlossen.
'*

135. Als 't zieltje door zijn venstertje keek,

't Za«^ van ver zijne schole\Touw komen
;

[zijn?*
" Maj^ mijn scholcvrouw alhier wcl komen en alhier wel
** Uw scholcvrouw magalhierwel komen en alhier wel zijn,

Maar zij en kan u niet verlossen uit de helsche pijn.
'

140. " Zijn cr hier gccn boeken of paternosters,

Om dat zieltje uit de hel te vcriossen ?
"

" Er zijn hier wel boeken en paternosters,

Maar zij en kunnen dat zieltje uit de hel niet verlossen.
'*

De ecrste na<^cl die Jacob sIocl^,

145. Het zieltje riep: " Het is algenoci^!

Het is al gcnoeg, en geef mij niet meer,

Want gij doet mijn arm zieltje zooecn zeer.
"

Voir DE COUSSEMAKER, N''49 ; SiMROCK, N" 67 ; VON Kri.ach, 1 1,

573, III, 65; IVunderhorn, II, 211 à 213; MiTTLER, N^'^ 481 à 483.

Cette pièce se chante sur l'air des N "^ xxxvm et XL.
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L. GRISELDIS.

Moderato.

Aan-hoortzon - der ver-mij-den, groot jammerwordt u be-

Wat cr in kor - te tij - den in I - tal - jen is ge-

died,

schied.
Hoe dater eenmarkgra- ve totzijn'huis-vrou-\ve

nam een schamel ar - me slave, die veel droefheid o-ver-

Lwam.

Aanhoort zonder vermijden, groot jammer wordt u bedied,

Wat er in korte tijden in Italjen is geschied.

Hoe dat er een markgrave tôt zijn' huisvrouvve nam
Een schamel arme slave, die veel droefheid overkwam.

Voir, pour la suite. Van Paemel, N° 24, avec l'indication de l'air :

Maestricht, gij schoone sicde.

L'histoire de Griselle dtait autrefois un de ces ouvrages classiques à
l'usage des enfants, comme les Allemands en ont tant fait réimprimer.
]'211e était très-répandue, non-seulementen Flandre, mais aussi en Angle-
terre, comme le prouve le passage suivant de Shakspeare :

" For patience she will prove a second Grissel."

Tami7ig of the shrew, Act II, Se. i.

La chanson raconte comme suit les épreuves de la /<?;//;//<!• patiente :

Le margrave Gauthier (en Italie) pressé de se marier pour avoir un
successeur, épouse une pauvre paysanne qui gardait les troupeaux, en
mettant pour conditions qu'elle lui sera toujours entièrement soumise,
qu'elle se montrera toujours joyeuse et qu'elle ne lui gardera jamais
rancune, quoi qu'il arrive.
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Les noces sont cdldbrCfes avec tîclat, mais .H peine (irisellc a-t elle mi»

au niorulc une fille, que le m.ir^îravc fait enlever ccllc-r.i, disant <|u'ellc

doit cire mise h mort. La mère embrasse son • 'la remet au
dom( siifiue en s'ccriant :

" (^ue ne puii-je mourir
;

, ma fille! " —
Gauthier envoie l'enfant à sa s<x:ur la ct>mlesse de Boulogne, qu'il

charge de l'élever. Le fds ({ui naît ensuite, est enlevé de la même ma-
nière.

Quatorze ans a[)rès, le margrave, s- 'S
signifie .\ sa femme ((ue, d accord ave . <^»

et va épouser une jeune princesse (jui est attendue, il iui ordonne de
se d(5p(iuiller de tout ce quelle ti:nt de lui, et la renvoie, ne lui laissant

aue le vêtement indis|)cnsable. A son retour chez elle, son père laievét

des haillons qu'un vague pressentiment l'avait engagé 'i • - r.

A l'arrivée de ses enfants, (iautliier mande (iriselle, « lonnc

de prendre soin de la vaisselle d'argent, pendant les féies qui sont

données .\ l'occasion de son nouveau mariage. Au dîner le margrave
fait venir (iriselle dans ses haillons, et lui présente sa fille comme
sa future épciuse. Sans rien perdre de son inaltérable '

'1 '!c

le supplie tie la traiter avec bonté, et do lui épargner . d
lui a fait subir ;\ elle-même.

(îauthier n'y tenant plus, se lève de table et se jette dans les bras de
sa femme en lui demandant pardon. Les enfants de même embrassent
leur mère; on la revêt d'habits con.'brmcs à son rang, et son père est

comble d'honneurs et de richesses.

Ce récit forme la maûire de 69 couplets, dont le dernier contient la

morale :

" Hier mag nu elle aanschouwen degroote gestadigheid
\'an deze goede vrouwe. Griseldis, die schamel meid,
Heeft een exempel gegeven voor aile vrouwen fijn,

lloe dat zc hunn' mans verhcven zuUen gchoorzaam zijn.
"

LI. PVRAMUS KN THISBF-:.

l'oco lento.

ï=T-^=^=^.
1

4-

? ^h ^:=X^
Komt hier, gij jong-mans van moe-dc klock, en

fj ^\r u r^rr^ l j Oi-i
00k gij, doch-tcrs vroom van zin - ncn, dicvroegstu*
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H *—É:

-&- ^t=F

dee-ren in Ve-nus boek, wacht u van dwa - ze-

É=i=*L
Vz^
t=^ -m—•- ê P V

lijk te min - nen. Ve - le zijn er ver - dronl.en eer

:^:

:• É,_g:

N \

1^—m—à
'^ ^±zéz ^

zij 'twa - ter ken - den, zij en ken-den het wa-ter dcr

lief - de met. De liefd' is blind zoo als men

-&-^

he ccn

-^-

ZRt.

1. Komt hier, gij jongmans van moede kloek,

En ook gij, dochters vroom van zinnen,

Die vroeg studeeren in Venus boek,

Wacht u van dwazelijk te minnen.
Vêle zijn er verdronken eer zij 't water kenden,

Zij en kenden het water der liefde niet.

De Hefd' is bhnd zoo als men heden ziet.

2. In Babiloniën, hoort mijn geklacht,

Waren twee kinderen groot van famé,

Die men somtijds ophouden zag
Van hun ouderen te samen.
Hunn' huizen tegen malkander kwamen.
Pyramus de jonker en Thisbé de maagd,
Die aan malkander van jongsaf liefde draagt.

3. Pyramus was er een frisch jongman
En oud omtrent de achtien jaren.

'J hisbé, een dochter kloek in gespan,
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Jon^ cirIc scli(M>ii, lioort inijii vcrklarcn.

VVant zij op inalkarulcr vcilicftl uarcii,

Mcrtiat zij wistcii wat inimicn was.

De liefdc vcrwint twcc jonj^c zinncn ran.

4. De oudcrs van Thisbc hcbbcii clat vcrstaan,
/' hcbbcn hunnc clochtcr docn bcuarcn,
I)at zij iKJoit tcn ^ccncn stoiul,

Met r)'rainus en zoudc parcn.

Sol fer en vicr zict nien vcr^arcn.

Dit liebben de ouders j^cordonneert,

W'elke tle onders niet en estinieert.

5. l*>Tanuis' vader heeft dat versta.m,

Hij lieeft zijnen zoon ook j;aan bexclt-n

Dat hij nu, noch ten ^eenen stont!

Met l'hisbé no^ en zoude spelcn,

ICer dat hij zoude kapabel wezen.

Pyranuis verrat zijn vaders raati,

Gehjk het heden met de jongheid i^aat.

6. Dees kinderen waren nu in ^etreur.

Van hefde en wistcn zij niet wat niaken.

Er was niaar eene spleet in dcn inuur,

VVaar zij nialkander door spraken
Tijden en stcjnden oni te «^eraken,

Aan een fonteine in het zoete dal,

VVaar zin^t de nachte^aal met een bhj j^eschal.

7. De nacht die was lustij^ de mane schonj^ klaar,

De vo^^elen zonijen met vreu^^d bij hopen.
Pyranius die kwain aldaar j^^'gaan,

Hij za<^ de leeuwen bebloed we«^ loopen.

Zijn herte-bloed heeft onderkropen.
** l'hisbé is dood! " sprak hij ophet pas,

Kn met zijn zweerd heeft hij hem doorsttktn ra<.

8. Thisbé die kwam aldaar omtrent en liuurae i'vranun
[zuchten.

Nous C()m|)l<5tons la chanson d'après une version trop incomplète
pour |)ouvoir <^trc imprimer.

I.anjjsecne j^rocne weide is zij gepasseerd,
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Zij hoorde nog Pyramus zuchten,

Haar herte was vol ongenuchten;
Bedroefd zoo ging zij nog een weinig voort,

Daarvond zij Pyramus met zijn zweerd doorboord.

Zij trok het zweerd daar uit zijn hert,

Zij kuste het op den zelven stond.

Zei:** Bloedig zweerd, w'û nu doorsnijden

Mijn maagdig hert in zwaar verdriet.

Adieu, wereld, nu sterf ikmet mijn lief!
"

LU. DE KEIZER VAN ZWEDEN.

Allegro.

£3 î^
t^ m

De kei - zer van Zwe-den had brie - ven ge-

mm-^

schre-ven, al naar 't mooi meis-je van Pa-

fc .^-^—m • r •-

rijs, de brieven en wa - ren niet wel geschreven, de

1^—=^=I=.=X=--j=E=i
g

kei-zer van Zwe - den moest zel ve sraan.

1. De keizer van Zweden had brieven geschreven,

Al naar 't mooi meisje van Parijs,

De brieven en waren niet wel geschreven,

De keizer van Zweden moest zelve gaan.

2. Hij passeerde voorbij een weerdinnetje haar dcur,

De wecrd was binnen, de weerdinne was \ eur.
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" Wccrtlinnc, tap inij ccn kannc bicr î

"

llij wicrd van ccn inooi mcisjc ^jcdiciul.

3.** W'ccrdinnc, istlat uwdochtcrtjc nicl?
"

't ICn is vc>or\vaar inijn doclitcrtjc nict,

Maar 't hccft cr vvcl zcvcn jaar bij mij ^(cditnd.

Zcvcn jarcn en ccncn da^.
"

" Wccrdinne, lo^ccr mij van dc.xn nacht.

4. Maar 's avonds 't mooi mcisjc mocst slajxrn {^aaii,

't Mocst cr wcl zcsti^ trappcn opgaan.

Van icdcr trap dat zij op^in^,

De trancn licpcn ovcr haar aanschijn.

lA'inpcrcur lui demande pourquoi elle plejro, clU rip )nd :

't lui is voor vadcr, 't en is voor mocdcr,

't \'A\ is voor zuster, maar 't is voor brocdcr.

De keizer van Zweden is mijn liecr brocdcr.

Voir Wii.i.KMS, N' 70 dans les notes; SiMkcxK, N" 20; Uhiam»,
273; VON Hri.acii, II, 146 ; I\', 131 ; iru/icft^r/ionij II, 277 ; MllTl.KK,

N"' 120, 121.

LUI. l'KINS KARKU

Allegretto.

w=^^i ' • . •
1

• • • •I

~^EE3

Frinse Ka-rel had een doch-ter,'twasdeschoonste van P:i-

^ -4:::^

rijs, 't was de schoon-sie van Pa - rijs. Hij en

M^ i fc

3C=?̂ ^LÎLjl-^ •b±
Nvil . de l'aan niemand gc - vcn, prin- se, grave nochtc ko-

N^ 1
-

m nu.
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1. Prinse Karel had een dochter,

'tWas de schoonste van Parijs,

Hij en wilde z' aan niemand geven,

Prinse, grave nochte koning.

2. 's Zondags kwam er een schipper gevaren,

's Maandags zat hij al op het schip.

Als zij al verre gevaren waren,

't Maagdetje weende zoo bitterlijk.

3. " Waarom weent gij, waarom treurt gij ?

Zeg het aan mij, schoon zoetelief.

Is 't voor vader of voor moeder,
Of is 't voor uw klecn zustertje lief ?

"

4. " 't En is voor vader noch 't en is voor moeder,
't En is voor mijn kleen zustertje niet

;

Maar 't is voor mijn zeven gebroeders.

Die te Parijs schole zijn.
"

5. 'k Zou wel eenen brief doen schrijven

Naar de schole van Parijs,

Om tehooren of te weten,

Of zij doodofLevend zijn.

6. Schipper, als gij een schipje doet maken,
Maak er liever twee als een,

Een van witte bresilianoore,

Kn een van zwart marmersteen.

6.-3. \ ar. Lclicblaien.
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I.l\. IIKT DOODSHOCJFI) VAN COESVKLO.

Lentu assai.
. s ^ ^

Wrrr^ « •

Kr was Cw*n hccr en j hatl tinc vrim - wcn bc-

r^ \ ^ ^ ^

f • • • V f • 'J *
I

gravcn in een kor - ten tijd. j'Hadcen dochicr tel zijn bc-

• • • •

1

hou - en, ter roomschc school wicrd zij gc - Iccrd.

r

-^ • » ~# T « _ ~ ^
T • •

"*

Zijwierdge-lcerd in de vrec - ze des Hee-rcn, en op-gc-vocd.

.fe^îEE^^
Zijkwam haar va-der dik-wijls te leeren met woor - den

zoet.

1. Er was een hcer en j'had dric vrouwen
Hcç^ravcn in ccn kortcn tijd.

j' Had een dochter tut zijn behouen,
Ter roomschc scholc wicrd zij geleerd.

Zij wicrd <;eleerd in de vreczc des Hceren,
Kn opt^evoed.

Zij kwani luiar vader dikwijls te Iccren

Met woorden zoct.

2.
** Ach ! vadcr, j^elooft ^ij ^cen predikanten ?

(ja naar de kerk en lees de schriftmir.
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Gij zult daar zien, van aile kanten,

Hoe God daar spreekt met woorden puur;

Hoe dat hij de goede zal komen te loonen

Met lauwerier
;

Hoe hij de kwade zal komen te straffen

Met 't helsche vier.
"

3.
" Wel, dochter, waarmee gij mij nu komt kwellcn ?

'k En weet van God noch van zijn gebod,

'k En weet van duivel noch van helle,

Die dat gelooven ze zijn al zot!
"

4. Maar 's achternoens, omtrent den vieren,

De vader kwam over een kerkhof gegaan.

Wat vond hij daar liggen onder zijn voeten?

't Was een doodshoofd met veel haar.

Hij schipte dat doodshoofd tegen zijn tanden

Met schimp en spot.

5. " Is 't dat het waar is dat zij zeggen,

Dat er nog leven is na de dood,

Kom 't avond aan mijn tafel eten

Van mijn erf brood
;

Van mijn brood aan mijn tafel eten,

Gij zijt genood.

6. Maar 's avonds de heeren waren gezeten

Met hun confraters in denwijn,

't Spook kwam aan de belle klinken.

Deknecht riep: " Duivel, wie mag dat zijn?

De knecht deed open met schrik en schroom.
Toen sprak de dood :

" Zeg dat ik hier moet binnen komen,
'k Ben hier genood.

"

7. De knecht is in de zaal geloopen,

En zei: " Ach! meester, aanziet, aanziet,

Een leelijk spook, zijn oogen branden
Lijk koolen vier.

'tZegtdat 't hier moet binnen ]>:omcii,
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'l Is hier j^'enood

;

't Is hier ^cnuod om aan u\v tafcl te ctcn

Van u\v L-rfbrood.

cS. Maar 't sjxxjk kwam allcn^skcns nadcrcn naticr.

Tôt dat lict in de zale kwain
;

't Paktc ccn stocl en 't zctte hcin ncder,

Kn 't schonk ze z.elven een ruiiner wijn.

Zoo j^auw ^eschonkcn, zoo j^auw j^edronken :

" Kn wilt ^ij nu weten uie dat ik zijn?

Ik bcn uw ei^e prootvadcr,

(iij inoet met niij;

(iij ni(jet met mij in d'iielle brandon,

In 't eeuwij; vier!

9. llij pakte den hcere bij arms en bccncn.

l'.n sloe^ hem met d'hersen>. te^en den muur.
Dat al de heercn in onmacht vielen.

\'an kleen tôt ^root
;

Dat zij er^een leven aan en zaj^en,

Schier tottcr dood.

Voir Van Pakmki-, N" 14. L'invitation h souper .idress<5c à une tctc

de mort se trouve aussi dans DK LA V'lLLEMAR(jt'É. Voir /<r L'itrnu-

val de Hospordcn^ II, p. 55.

LV. HARHKL.

Andante.

#—• ^ N. K^ JÊ—^—WL 3t=±13
Wcl, Har-bel, zei hij, Har - bel, en waar - om en

-n-^i^:.Mt^ '
' : I j :; i

lingt gij niet meer ? Wel, Jan, en wat zou - de ik

f-.r. .
' •"! .^^ku-UU^

/in • gcn, bij dric da-gcn en xicl gij mij niet n>eer.
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1. " Wel, Barbel, zei hij, Barbel,

En waarom en zingt gij niet meer? "

" Wel, Jan,en wat zoude ik zingen?

Bij drie dagen en ziet gij mij niet meer.

2. Wel, Jan, als ik kome te sterven,

En trouvv met geen booze huisvrouw.

Aile drie onz' onnoozele kinderen,

Hun hertje zou scheuren van rouw.
"

3. 's Nachts omtrentden twaalf uren,

Vrouw Barbel die gaf haren geest
;

Er kwamen bijduizende engeltjes

Al om haar ziele 't was allermeest.

4. Als 't drie dagen en drie nachten geleden was,

En Jan trouwde met een ander huisvrouw.

Aile drie die onnoozele kindertjes

Hun hertje die scheurde van rouw.

5. Maar 's nachts omtrentden twaalf uren,

't Kleenste kind die gafeen schreeuw,

En zij riep naar haren oudsten zone:
" Kom, paai er uw booze Machiell

"

6. En zij gaf het wel een kaaksmete,
Dat het met zijn hersens vloog tegen den steen.
" Zij zoete, mijn jongste gebroedertje,

Zij zoete, en en krijsch er niet meer.

7. Morgen uchtend ten negen uren
Zullen wij naar 't grafvan ons eerste vrouw-moedertje
's Morgens om negen uren [g^^n.

"

Zagen wij deze drie kinderen gaan.

8. Als zij op 't kerkhof kwamen,
Zij vielen op hunne knieën,

En zij lazen en zij baden,

En de aarde sprong open in drien.

9. En zij nam het eerste kind op,

En zij steld' het op haar schoot,
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l"ji /ij ^af lîct wcl cens te zuij^en,

(jclijk ceiî vrouw in hîiar leven zou drcn.

10. Kn zij nain hct twcedc kind c»j).

lui zij stcUr hct ncvcns liaar zij,

Kn zij ^af hct wcl cens te s|x:lcn,

Met de becntjcs die op de^ewijd' aardc zijn.

1 1. Kn zij ricp naar haren cnidstcn zone:
*•

l''n ^a bcdcl inv daj^clijksch brood.

l^n alsdc licdcn konicn tcj^cvcn,

/ei^cr nu allijd: "(iod loon't!
"

12. l'Ji docdric niaal u\v rcvcrcntie,

Ja, u\v rcvcrcntie ^chccl sch.oon.

Mn als de licdcn konicn te vrai^cn,

Wie heeft cr u dat j^clcerd ?

I }. Vrouw Harbcl, inijn cerste vrouw-nYocder.

l.n ik hoopdat zij is bij den Hecr.

Oc zoon kcerde hem oninic,

V.n hij i^iiiL,' cr alzoo zijncn ^an|4,

14. Tôt aan cen koninj^spoortc

W'aar hij aan de belle klonk.

ICn hij vroci^ cr zijn dai^clijksch brootl.

15. De licdcn kwanicn te ^even,

En hij zci cr altijd: " (jod loon't!

Kn hij dccd cr wcl dric maal zijn rcvcrcntie,

Ja, zijn rcvcrcntie ^ehcel schoon.

16. De licdcn kwaincn te \ ra^en :

'* W'ic hccft cr u dat ^^clccrd?
" Vrouw Harbcl, niijn cerste vrouw mcxrder,

Kn ik hoop zij is bij den Hecr!

17. Kn de zoon kcerde hem omme,
Kn hij j^in^ wcl zijncn gang.
Maar 's nachts omtrcnt den twaaif uren
Kn de zoon l'af /iimn !H'c-^t.
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Voir SNELLAERT, N^ 63 ; DE COUSSEMAKER, No 58 ; HaUPT uud

Hoffmann, I, 186; Talvi, 237, Die Mutter im Grade (traduction du
danois).

Dans un feuillet manuscrit qu'on nous a prêté, la pièce commence
par les vers suivants :

Er waren twee sneeuwwitte duivetjes,

En zij vlogen den wijngaard op,

En zij begosten zoo schoone te zingen,

Ja, te zingen in Maria's lof.

Als Maria's lof gezongen was,

En zij zagen die duivetjes n;et meer,

En de klokjes luidden zoo schoone.

LVI. DE DOCHTER UIT DE KROON.

1. Er was een heer, hij had eenen zoon,

Hij beminded' een schamelmans dochtertje fier.

De vader sprak met groot ongeduld :

" 'k Zegge dat gij haarlaten zult!
"

2. " Wel, vader, zoud' ik haar laten gaan,

Zoud' ik haarbrengen in schande.'*

'k Zou veel liever mijn leven lang

Met haar dolen achter lande.
"

y 't Was op een morgen zoo gezeid,

Hij klopte zijn zoeteliefs venstertje in.

Zij zei :
" Schoon lief, 'k heb gehoord dat uvv vader niet

Dat wij te samen zouden trouwen.
"

[hebben en wil

4. Hij trok den ring al van zijn hand,

Hij zei: " Schoon lief, daar iseen trouwe pand.
Wil het mijn vader niet gedogen,
Wij zullen trekken uit 's ouders land

Zoo verre uit hunne oogen.
"

5. 't Was op een zondag voor den noen,

De dochter zoude gaan naar een sermoen.
't En hecft haar niet verdroten,

Als zij al op het kerkhof kwam
Dces maagd wierd dood geschoten.
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C. Dat hccTt dcn koopmans zoon ^cluxinl,

AUlaaiis hij ^cloopcii.

Hij nain zijii licf al iii zijii arin,

Hij kustc zc al aaii liarcn blcckcn moncl.

7. Ilij zci :

" Sclîoon licf, zijt j^ij fjcwond ?

Nict j^cwond iiiaar docjd ^cschotcn!

Dit hccft de vadcr van mij j^cwcest,

Hij zal hut z(j(j dicrc bckcxjpcn.
"

8. 't Was op ccn zondafj voor dcn nocn,

De koopinan zoude uit etcn <;aan,

De koopinan w ierd ^evanj^en.

Hij lieeft ze zelven doorduivels list,

In de ^cvan^cnis verhan^en.

9. Alsde zoon dit hccft aanhoord,

Hij en wist het nietc^p wicn wreken,
Hij liceft zc zelven «^aan dc)orstekcn

Met den dei^en van zijn zijde.

10. De mare die liep voort en voort :

l'> zi^n nu vier schoon' licden dood.

De koopnian en zijn zone aanhoort,

De dochter uit de kroone,

En 't klecn kind dat zij bij liaar droe^,

Zijn dat ^^een \ier persoonen?

Cette pièce se chante comme les N"* xxxviii et XI. ci-dessus.

On trouve dans Mittler, N" 19, un morceau intitulé De's Grafen
Tih'htt-r/t-in,ç\\\\ présente certaines analogies avec le nôtre. Nous le

donnons ici en entier, surtout parce que nous le considérons comme
originairement flamand.

1. Ich weis ein graficn lochterlein,

Sie wohnet zu Straszburg auffdem Khein,
Sichatein l)ulcn vcrhorgen,
Dann dureh der kletïcr zungen frey

Kan^en sie beyde in sorgen.

2. Dasmegdlein war drey siebcn jar ait,

Sie liât eincn freyer von hertzen stoltz,

Si \vt)lt nicht lenger b^iten [ 1 \

Sie nam den router lx;y der hand,
Und gicngen zu lustieren.

(1) Wartcn, Iiarrcn.
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3- Kr legt sie in den rosengarten,

Dar so manch vogelein war vergadert,

Sie sungen von hertzen beyde,
Wie das des graffen tôchterlein

Sol kommen in groszes leiden.

4. Der reuter breit den mantel ins grasz,

Das megdlein sprach auff selbig bas
Mein schôns lieb auszerkoren,

Wann du deinen willen hast vollenbracht,

So las mich nicht verloren.

5. Der reuter sprach sonder verdries,

Schons lieb so fiircht euch nicht,

Das ich euch soit laszen in schanden,
Ich wolt lieber mein lebenlang,

Gehn dollen (i) achter lande.

6. Sie sprachen so manches freundlichs wort,

Das haben die falschen zungen gehôrt,

Zum graffen seind sie gegangen,
Wie das sein jiingstes tôchterlein

Gieng spacieren mit einem manne.

7. Der graff war ein zornig man,
Er lias dis so bald verstahn
Er gieng mit seinen knechten gar kiihnen,

Da fand er sein jiingstes tôchterlein

Bey dem reuter in dem griinen.

8. Der graff mit zornigem mut,
Er warff den reuter unter die fiisz,

Seine knecht namen jn gefangen,
Er sprach zum reuter, hab guten mut,
Morgen zu mittag soltu hangen.

9. Das wort thet der reuter so bald verstahn,

Er liesz so manchen heiszen thran,

Des mus sich Gott erbarmen,
Und das ich armer junger held,

Mus sterben umb ein jungfrawen.

10. Es geschah auff einen montag,
Das de reuter ward vor den graffen gebracht,
Man soit jhm sein haupt abhawen,
Da entferbet sichderjunge held,

Vor megden und jungfrawen.

11. Der reuter gieng knien fur das schwerdt,

Sein schones lieb kam dar ungefehrt,

Man hort das volk schreyen und weinen,

Steh auff, sprach sie, mein schones lieb.

Ich wil auch fiir dich sterben.

(i) MiTTLER traduit dollen par duldeti (souffrir); selon nous, c'est le

mot flamand dolen (errer), en allemand loiihcrirren.
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12. Die jun^fraw die ((ien^knicn niifTcin v. Il,

Sic knict \Mrs Hchwenit mit hcrt/cnlcid,

Ach \ utcr last inir incin luupt abhaMcn,
Und spart tien allcrlicbstcn mcin,
So sprach die s< hon ' en.

13. Dcr rcutcr sprarh eu < >icn s«in,

Steh auf) hertzallcrlicb<itc mcin,
Ich wil so fromlich vor dich sicrln n,

Ail tregstii ein kleincs kindlcin von niir,

Ich hitl las es nit verderlx:n.

14. Dcr yîraf'f sprach mit worten i;ut,

Stch aulT rcuter, bis wol^cmut
Ich j;cl) (lir mcin junjîsics t()chterlcin,

/u eincr chclichcn frawcn.

I 5. Uriaub jr kncchten und mcgd ail sampt,
Die bey dcr nacht ausfrcycn j^and

Ail hastu eins reichcn mans tochtcr licb,

So but dich vor dcn klefVern (jual,

So kompstu niinmcr in schandc.

I.\II. HKT BKANDMKRK.

Air : (Jtir tu- snis-Je la fimti^rf.

1. 't Kwam te Rijscl te gcschicdcn
Dat een dienstmcid, om haar kwaaci.

Wierd ^cstraft voor allclicdcn,

Door het cdel ma^^istraat.

Zij wierd ge^ecseld voor haar scliaiulc,

Al door een scherprcchtcrs hand;
En daarna het lijkmcrk brandcn.
Zoo ^ebannen uit lict land.

2. Z'is in Luikerland ^ckomcn
Bij een hecr zeer hooj^ van staat,

Waar z'in dienst wierd aanj^enomcn
Omtrent den tijd van drie jaar.

De heer liet zijne /inncn zinkcn

Op deschoonheid van dccs meid ;

Ilij zei: ** Wilt \^\) \w\] uw trouwc schcnken,
Ik bcn tôt uwen nian bereid.

"

3. Z' hccft die kansc waar^cnonicn,
Kii zij kwam in tulUcn tr»»uu.
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Z' is tôt lioogen staat gekomen,

Ja, zij wierd zelfs een mevrouw.
Zij leefden in vree te samen,

Wel den tijd van negen jaar;

NaarGods wetten en betamen
Wonnen zij twee kinderen te gaar.

4. Satan kwam de deugd benijden

Van dit lief getrouwigpaar.

Hij stak zijn listen ten allen zijden.

Tôt hun ruine en gevaar.

Hij gingeen tooveresse spreken,

Om dat paar zoo met geweld,

Wreedelijkte gaan doorsteken,

Beloofde haar een somme geld.

5. De tooveresse vol listen,

Met haar vloekweerdige tong,

Z' is gegaan al om te twisten

Naar het huis, wat boozen vond.

Zij zei:'' Mijnheer, de groetenisse

Uit Rijsel, de groote stad,

Sprak zij met listen, de tooveresse,

Ach! Mijnheer, de reden vat.

C Uw masœur heeft die gegeven,

O Mijnheer, z'is zeer gestoord!

Zij heeft van uw vrouA\' erleden

Groote schandvlekke gehoord.

Hij trok zijn vrouw al uit haar kleeren,

Zaghet brandmerk, riep geheel gestoord
" Vervloekt, schenderes van mijn eerel

Hij heeft ze vreedelijk vermoord.

7. Hij is in boosheid gekomen,
Hij liep al naar zijn kinderen toe,

Hij heeft z' 00k aile beide gcnomen
En gedompeld in hun bloed.

Hij roept nu tôt den hemcl om wraak,

Nam een touw en maakt' een strop.

Duivels! helpt de kramme maken.
Hij heeft hem zoo gehangen op.
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s. Oc tcKAcrcsHc is ^jckoincn

Hij dcn duivcl om haar \*M.
Ucduivel zci :

'* (iijdoft mij zclfa schromcn.
'*

ICn hij vluchttcin hct vcid.

Hij ricp luidtip: '* Gijdoctmij zclfs schromcn,
'k Hcn bcvrccsd aïs ik u zicn!

"

Hij hccft ccn lan;jc {icrs j^cnonuMi,

Kn kwani haar t j^cld z(i<>aantcbicii.

Voir Th^ diary of ajudj^e^ by Hknrv R. Af^ a. lirusicU

1838, The linind, p. 69. L'auteur, qui a lon^ ''<-é Iiruge% .1

probablement puis<5 le fond de sa nouvelle dans la chanson que nous
reproduisons, ou dans une tradition analogue.

JA'flI. I)K KOKF^ORA.M..

I.ento.

H. 2 .
=F^=

hc-mel, ik ho - spcur dat ik nici mcer kan

le- ven,de dood staat voor mijn deur,\vil mij toch par-don

« « •

ge-vcn!Mijn Ic-vcnsloop is uit,\vaarmcdikbcnver-

bruid, mijn le-vensloop is uit, waarmcd'ik ben ver-

bniid.
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1. O liemcl, ik bespeur
Dat ik nict meer kan Icven,

De dood staat voor mijn deur,

Wil mij toch pardon geven!

Mijn levensloop is uit,

Waarmed' ik ben verbruid.

2. Sa, doctor, kom gezwind,

Doc mij een aderopen,
Kcr mij de dood verslindt.

Misschien is er nog hopc
Dat ik mijn leven hou,

Kom toch, en help mij gauw.

3. Moet dan een krijgsman stout,

Een meester der soldaten,

Ruim twintig jaren oud,

De wercld gaan verlaten?

O dood, verschoon mij toch!

En laat mij leven nog.

4. Daarligt mijn zij-geweer,

Mijn rotting en mijn kleeren,

Want ik en kan niet meer
Soldaten exerceeren.

Draag mij maarals een lijk,

Naar 't eeuwig doodenrijk.

5. Hier ligt een korporaal,

Oud twee-en-t\vintig jarcn,

Een meester van den praal,

Zeer in 't muziek ervaren,

Geboren uit Hessenland,
Hier ligt een muzikant.

La chanson, tiès-connue à la fin du dernier siècle, a vingt couplets,

comme dans Van Paemel, N" 13; elle commence par un dialogue entre le

jeune homme et la mort. Nous reproduisons les couplets (i, 12, 4, 14 et

20), qui se rapprochent le plus de ceux cpront publics Simrock, N'* 309,
et Mittler, No 141 5.

Suivant la tradition, le soldat hessois dont il est question, serait mort
à Bruges entre 1775 et 1780, et aurait ctc enterré à l'ancien cimetière

de Sainte Anne, côté nord.

Que vers cette époque un soldat allemand soit mort à Bruges, et ait été

enterré à l'endroit désigné, rien n'est plus probable, et en ce cas la chan-
son allemande chantée par ses camarades a pu servir de modèle h la nôtre.
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4. CI)an6ons coimqiifstt satiriqurs,

€!)ansons î)\uiioiir.

LIX. I)K MINNKIUJDK. A.

I

Moderato

# « •

Arh-tcr ro-zen - da-lc-tje zoo staat cr cen boompje,waar

l^\~' 'W'b
op zal zin - gcn de nachte -

k*'»'''-

1. Achtcr rozendalctjc zoo staat cr ccn boompjc,
\\'aaro{) zal zint^cn de nachtci^aal.

2. \achtc[,'allctjc, ^ij klccn vo^cltjc fijn,

Zoudt gij niet willen ecn van mijn licfdc bodetjcns zijn?

3. Ken van iiw licfdc bodetjcns wil ik wcl wezen,
Maar ik moct t' avond naar Kn«^cland reizen,

Maarik moct t' avond in ICnj^cland zijn.

4. 'k Pakte dat brievctje al opmijn monde,
k V^loo^ cr mee over te korten stonde,

5. Te korten stonde over 't {jraven kastcel. |k\vam.

Tôt dat ik aan den kant van mijn zoeteliefs venstertje

6. 'k (iaf dat venstertje ecnen viiist. [nict t* huis?
"

'k Zei: ** Schoon lief, slaapt j^ij, of waakt ^ij. of zijt i;ij

7.
** 'k lui slape noch 'k en wakc Z(K) \aste niet.

Maar 'k houre wal dat er mijn lief aanbietll.
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8. Mijn lief aanbiedt er mij in Q^n^n parler

Dat hij zou trouwen met een ander meid,

Trouwen en houwen een oud wijf.

Voir WiLLExMS, N° 96; Snellaert, N'' 38; DE CoussEMAKER, N„48;

SiMROCK, N"86; Uhland, 47 ; Hoffmann von Fallersleben, //.

B. 11, N-^^ 89, 90 ; MlTTLER, N« 589.

LX. DE MINNEBODE. (B).

Moderato.

s £ :=f^:

Er zat een sneeuwwit vo - gel - tje, en

in-goe-din, er zat een sneeuwwit vo - gel - tje, en

^^:zzj=.—>-^
=P=i=

in - goe-dan. "t Zat op een ste- kend doorn - tje, en

in-goe-din, 't zat op een ste -kend doorn -tje, en

EEm
in goedan.

I. Er zat een sneeuwwit vogeltje,

En ingoedin,

Er zat een sneeuwwit vogeltje,

En ingoedan.

't Zat opeen stekend doorntje.

En ingoedin,
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't Zat op ccii slckcrul cio<>rntjf,

Kn in^jocdaii.

2. [)dt vcjj^cltjc sproiîj; op en nccr,

Kn inj^'DC'tlin,

Dat vo^cltjc spron^ <»p «n nt-t-r,

Kn inj^ocdan.

't Spron^ van /ijn stckcnd d<M>rnljc,

l**n in^ocdin,

't Spnjii^ van zijn stckcnd doorntjc,

Kn in^ocdan.

Voir lu noie de la chanson prcccdentc.

I.XI. 111.1 WEKSMKISJl-:

Alla niarcia.

^ii . A' 'J _^! [j l • ^' •
•"".

Aan dcn oe -ver van ccn snel - ic wi« i cvu

jeu^ - dig mcib - je zat, Zij wecnd' en schrei-de

m^':\.Aj:^ '

van ver- driet, het gras van ira- nen nai. Zij

• • •
• • • • •

snieet de bloein-pjes die zij zag nii:» - iruus • tig \i\ dcn

• •

^irooni, en riep: Ach î lic-ve va - dcr, ach! Ach

lie - ve broe-dcr, kkmim!
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1. Aan den oever van een snelle vliet

Een jeugdig meisje zat.

Zij weend' en schreide van verdriet,

Het gras van tranen nat.

Zij wierp de bloempjes die zij zag
Mistroostig in den stroom,

En riep: " Ach! lieve vader, achî

Ach! lieve broeder, 'k koom! "

2. Een rijk man, wandlend langs den vliet,

Bespeurd' haar bittre smert.

Daarhij het meisje weenen ziet,

Breekt zijn meedoogend hert.

Hij sprak tôt haar: '* Wel, lieve meid,
Spreek op, en wees niet schuw.
Zeg mij waarom gij kermt en schreit,

Kan 't zijn, zoo help ik u.
"

3. Zij zuchtte en zag hem troostloos aan,

En sprak: " Ach! brave man,
Een arme wees ziet gij hier staan,

Die God slechts helpen kan.

Ziet gij dat groene bergje niet?

Dat is mijn moeders graf.

Ziet gij den oever van dees vliet?

Daar viel mijn vader af.

4. De felle stroom verwon hem dra,

Hij worsteld' en hij zonk.

Mijn broeder sprong hem achterna,

Eilaas! 00k hij verdronk.

Nu vlucht ik't weezenhutje uit,

Waar niets dan jammer is.
"

Zoo sprak zij hare klachten uit,

Het hart vol droefenis.

5. De heer sprak: " Kind, en ween niet meer,
Uw hert verdient geen pijn.

Ik wil uw broeder en uw vriend,

Kn 00k uw vader zijn.
"

Hij nam ze minzaam bij de hand,
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Vm nocmdc haar /ijn bruici,

l'jî dccd haar lani^s dcn w atcrkaiit

I laar sleclitc klccren uit.

6. Nu hccft zij spijscn Ickkrcn drank.
Al waar liaar hcrt naar lust.

De rijkc man vcrdicnt wcl dank,
Dat lîij z(j(> c'dcl daclu.

\ oii Wii.i.t.Ms, N " 91 ; Snkllaekt, N ' 70; von Lki.ach, \\\ 36.

LXII. ROSALINUK.

1^
Allegretto

-^^H^
i r g-^-^^^^

t

Lief- ste Ro - za - lin - de, waarom wee - net

drzftN—K-> ^
'J^ ^ ï

g»j? Zeg mij, wat is d'oorzaak van u\v droef ge-

schrci?

^^̂ ^fl=«:

Ik zal u mis - schien nog kon - nen ma- kcn

^^^ ^ ^m
blij. Waarom zuchtgij, waar - om ducht gij?

3 ÏE^ 5 B

Zeg het mij.

I. Licfstc Rosalindc, waarom wccnet j;ij?

/et; mij, wat is d'oorzaak \aii uw droef i^eschrci?

Ik zal u misschieii no^ konneii makeii blij.
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Waarom zucht gij,

Waarom ducht gij ?

Zeg het mij.

2. Ach! Leander, mij ne nood is al te groot.

Ik beween mijn vaders en mijn moeders dood.
Ik zit hier alleen, ik ween, ik zucht, ik krijt

;

Vader, moeder,
Zuster, broeder,

'k Ben 't al kwijt.

3. Zoete RosaHnde, 't doet mij zelve pijn,

'k Wenscht' dat uw droefheid kost wezen de mijn,

Ofdat uw gezucht onder ons wierd gemeen,
Ik zou helpen

Ende stelpen

Uw geween.

4. Daar en zal nooit van mijn geween zijn kom-af,

Voor dat ik zal rusten neffens hun in 't graf.

Ach! mijn lieve moeder, waar ik toch bij u!

'k Ben het leven,

Dat ik levé,

Nu al mu.

5. Sus, sus, Rosalinde, sus, en krijt niet meer!
Troost u met den wille van God den Heer.

Peis dat ieder mensch, dien God het leven gaf,

Eens moet sterven.

En bederven
In het graf.

6. 'k Dank u zeer, Leander, dat gij, in mijn smert,

Zoekt te zijn de trooster van mijn droevig hert.

Gij troost mij met woorden, maar 'k en krijg daarom
Mijn bcminde
Doode vrienden

Niet weerom.

7. Is 't dat mijnen trouwen dienst aan u behaagt,

Ik zal uw vader wezen, zoete maagd.
De man daar mcn d'ouders om vcrlaten moet,
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Is u nadcr
Als uw vadcr

En uw blocd.

Voir Wii.i.KMS, N" 138; De Cousskmakkr, N-» 124; Van Falmui-,
N' 55.

IloKFMANN VON FAIJ.KkSI.KI'.KN //. /). II, N" I 24, don !e

W illcins, N' 138. Sur l'obscrvati»)!! de Sncllacrt, que le» is

introduits sont de Willems, il fait remarquer qu'il n'est pas dit en uuoi

ils consistent. C'est ce qui nous aengajjch donner la première moitié de
la chanson, qui est encore gcncralemcnt connue.

LXIII. UKRTZKKK.

Andante.

•.~\ :]
Ik be-min ee-ne zoe - te maagd uit zui-vcr

f-* •

^^=^ * V
^=^ :mL-'^

licf - (le al om

--&: ^
te pa - rcn, en die er

• p » I— ^— —•- —
^=^15 ^^rs?

mijnjong hcri bc-haagt. Maar,eilaas! totmijngroot be-zwa-
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zee - re, zoo zal ik cre - ve - ren van hert - zee-

re.

1. Ikbemin eene zoete maagd
Uit zuiver liefde al om te paren,

En die er mijn jong hert behaagd.

Maar, eilaas! tôt mijn groot bezwaren,

't Is tegen mijn ouders gemoed
Dat ik met deze maagd verkeere,

Maar zoo ik haar verlaten moet,

Zoo zal ik creveren van hertzeere.

2. Daar en is op het aardsche dal

Geen schooner dochter in mijn oogen.

Geleerd in de fransch' en vlaamsche taal,

Zou ik haar geen liefde betoogen.

Zij is beleefd en zeer civiel,

Zij kan een ieder wel aanspreken
;

Zij is ookgoed voor mijnen stiel,

Wie zou zoo eene maagd versteken ?

3. Zij is zeer eerbaar van gemoed,
Waardoor zij speelt in mijn gedachten.

Omdat zij is minder van goed,

Komt mijn moeder haar te \erachten.

Zij is 00k stille van manier,

Zij komt met niemand te verkeeren,

Nooit en ziet men haar op den zwier.

Menig maagd moet van haar leeren.

4. Maar 't is al om nietgezeid,

Ik en zal haar nooit verlaten.

Als eenjongman eene dochter vrijt,

Hoort men van wcdcrkanten praten.

Maar diemij dagelijks bLMiijdt,



— 125 —
lùi plcsicr lul)lx:ii in inijii rouwc,

/ij zullcn mij, n;i kortcii tijcl,

Met haar /icij Ircclcn in de trouwc.

LXIV. DE WANHOPIGE MINNAAR.

Andantc amoroso.

D\va-ze mincliczoover - draait, net ge - lijk de winddie

.~j

waa - it. Ach! mijn lief hecft mij ver - la - ten.Waaris

.^ Ê m. a Aiiii
——

T

PS=
haar lie - fe- lijk pra - ten, die zij aan mij hecft ge-

^jn: g^^ =t
4—

:^ i

/eid. ver - kcer - de loo ze meid !

i. Dwaze min die zoo \'erdraait,

Net j^clijk dewind die waait.

Ach! mijn licf hecft mij verlatcn.

Waar is haar liefelijk praten,

Die zij aan mij hceft gezeid.

O verkeerdc looze meid !

2. Zij zit bij ecn ander lief.

Zij, die was mijn hertedief,

n<H)r hare h'efelijke reden
\m al haar be\alhL;heden.

Zij zwoer mij met woordcn groot,

Trouw teblijvcn totterdood.
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3- Ach! hoc kuntgij van mij scheen,

Daar wij onder ons tween
Vaste trouw hadden geloken?

T' samen hand aan hand besproken

Van malkander nooit af te gaan,

Voor de wreede dood kwam aan.

4. Zon en maan getuige geeft,

En al wat op de aarde zweeft

Moet mijn droevig lot beklagen.

Ho! veranderlijke dagen,

Daar ik bij die liefelijke blom
Was zoo lief en wellekom.

5. Zij zit nu aan Leanders zij,

Ik zie van ver haar in de wei,

Met gespel en zoete reden.

Kom nu, ô dood! met rasse schreden,

Ruk mij gauw de wereld af,

Haastig in het duister graf.

6. Wreede dood ! ruk mij in 't graf,

Snijd den draad mijns levens af.

Ik wil haar ontrouwe vreken

En mij met mijn zweerd doorsteken.

Adieu dan, ô wreede maagd.
Die aan een ander behaagt.

7. Onder dezen groenen boom,
Moet de min, tôt ieders schroom,
Met mijn bloed worden begoten.

De tijd heeft mij zoo verdroten.

Adieu dan, ô wreede maagd!
Die aan een ander behaagt. —

8. Hij, vol spijt en droefheid groot,

Met zijn zweerd stak hij hem dood,

Tût een spiegel van minnaren,

Die op een maagd stellen hun welvaren.

Ten einde 't somtijds verkeert

Gelijk de ondervinding leert.
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Ici, moin-, «n ..ic qu'aillcuiH, nou"» j;;irantis«»on« l'orijjinaliK^ de la

nï<5l(Klif ; les personnes qui la chantaient vers iFop ayant, à tort ou il

raison, la rt^ptitation d'alt(^rcr ou de changer les airs h leur fantaisie.

LXV. DK ONTROUWE HKRDFRIN.

Lento.

î=t

Op cen nu)r - j^en vroejî

-z? ^ w-

kwain ik

:f"^rT-=^^.i
en mijn hert dat jocgte ont - wck-ken,

ê"-

ê

om

5 5

cr

zoe- te

wccr te

her - de

trek-ken bij mijn

M z::rBt PI
nn. Ik trok zoo de

l'L^pË^I
vel - den m.

1. Opccn morgen vrocc^

Kwain ik te oiitwckkcn,

Va\ inijii hcrt clat joco

Om CT wecr te trckkcii

Hij mijn zoetc hcrcltMin.

Ik trok /(uxlr vcldcn in.

2. Zij kwamop de Huit

IJcfclijk tcspclcii
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In het grocne kruid.

't Kwam mij te vervelen,

Want ik zag mijn herderin

Aan een ander toonen min.

3. Ik sprak: " Herderin,

Is dat liefde dragen?
Nooit zal mij uw' min
In dien zin behagen.

Weet dat een trouwe maagd.
Maar aan een haar liefde draagt.

'

4. Zij sprak :
" Herder zoet,

Zie, de winden keeren,

Fn 00k mijn gemoed.
Wil hieraan leeren !

Meent gij dat een eerbaar maagd
Maar aan een haar liefde draagt?

5. 'k Vergelijk mij bij de zon

Die met haarstralen,

Als zij hier ten toon
Komtopd' aarde dalen,

Beschijnt mij en aile groen.

Zoo is 't dat de maagden doen!

6. '* Zie, dit blanke staal

Wil mijn hert doorboren !

Adieu, schaapjes, al,

Die ik van te voren
Lief had uit pure min.

Adieu, valsche herderin!
"

LXVI. DE VERLATENE.

Andantino.

L=s; Mfcr——i=±=i^
ly 1_ L

Ik zie Au - ro - ni rci - zen, ik zie den dajj op-
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1/ ^ / / "- /
staan. Ik bcn vol van jjc - pci -200,0111 'i^ccn ik hcb bc-

gaan. Om • dat ik mijn wel - be • min • de

gc • zwo-ren heb mijn trouw, om mij le U - len

I

L^LgïôgB^ B

hin - den, ei-laas! toi mijn be - rou^*.

1. Ik zic Aurora rcizcn,

Ik zie dcn da^ opstaan.

Ik ben vol van ^cpcizen,

Om 't gecn ik hcb bcgaan.
Omdat ik mijn uelbcniindc
Gezworcii licb niijii iroiiu,

Om mij te laten binden,

Eilaas! tôt mijn berouw.

2. Kom, kom! daarom j^een treuren,

'k Zal ncmcn mijn afscheid.

Mon ziet hct no<^ ^cbcuren,
Dat mcn vcrlaat ecn' mcid.
Want ik hcb hct gaan doorgronden,
Dat de tijd is te lani;,

Voor 't Icven zijn gcbondcn,
En te zijn in bedwani^.

3.
** Op, op! mijn wclbcmimle,
Ontluik u\v oogjes tccr.

Ik kom u nog ecnsvindcn,
Maar 't i^ tôt u vcrzccr.

Omdat ik u latc wctcn
Dal ik zcg^e, Adieu.
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En wil liet woord vergeten,

Lief, dat ik zwoer aan u.
"

4. " Wie komt mij hier ontwaken
Op dezen morgen stond ?

Die mijn hert zoo komt raken,

En mijn gemoed doorwondt.
Hemel! het is mijn beminde,
Die beklaagt zijn eed en trouw.

Ach! God, wil mij ontbinden,

Van droefheid en van rouw.

5.Wel, liefste, hoe kan 't wezen,
Van mij zoo hoog geacht,

Wat komt er toch gerezen

Zoo vroeg in uw gedacht?
Dat gij nu van mij gaat scheidcn,

Die gij zoo hebt bemind,
En eed zwoert te verblijden.

Hoewas ik zoo verblind?
"

6. " Lief, wiluw droefheid stelpen,

Maak daarin geen geween.
Uw klacht en kan niet helpen,

Gij en zijt er niet alleen.

Want de tijd die is gekomen,
Adieu, schoon lief, voor 't lest.

En wil nu toch niet schromen,
Ik raad het u voor 't best.

"

7. " O valschaard, o verrader!

Die mij bracht in den druk.

Wat schandvlek voor mijn vadcr,

Voor mij wat ongeluk!
Cupidotje met zijn schichten,

Valschaard met uw verraad.

Die niemand komt te zwichten
Maar wel in droefheid laat.

8. O Daphné, hoog verheven,

H ad ik u nagcdaan,
'k En had nooit zulks bcdreven,



— ï3'

Maar 't is te laat Ixrraan.

IMiitï), kf)in, wil mij vcrsinaclitcn,

Caro, vrilbrciî^ u\v ^^cJxkI,

l'ji wil iiict lanj^cr wachtcn.

Adieu, dan, drocvi^ lot!

LXVII. DE WniA' IS l;ij L\\ SCHAI'EN

Air : Je U tiens ce nid defauvettes.

1. Ondcr Ccrcs lindcboomen,

In hct jcu«;dij^' ^^rocnc kmid,
Lan^s Xcptunus watcrstroomcn,

Waar hct nachtc«^aaltjc finit,

Vond ik ccn schoon hcrdcrinnc,

Gcklccd in 't wit satijn,

Mclhaar schaapjcs vol \an minnc,

*t Schccn ccn cn^cl mij te zijn.

2. Dczc maacjd la^ in slapc,

In decs aan^cnaani uarand,

Om ccn wcni^ rust te rapcn.

Mijn hcrtc van licfdc brandt,

Zoo haast aïs ik kwam t' aanschouucn,
Harcn lievcn roodcn mond.
't VV^as de schoonstc dcr jufvrouwcn,

Die ik op de wereld vond.

3. Ecn zoentje kwain ik te j^cven

Op haar wanj^ en purcn mond,
Va\ ik kwam tôt haar te /.e^<;en,

't Geen in mijn herte stond.
** Ontwaak, en en wil niet slapen,

Want dewolfis bij uw schapcn.

Zorgvoor uw lammetjes teer!

4. Zij (^k:^\\ haar bruin oo«;jes opcn,

Klaarder alseen crijstallijn.
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En zij heeft met een gesproken:
" Gij zoudtwel het wolije zijn,

Dat mij hier tracht te bekoren
Tôt de lusten van de min.
k En wii naar u niet hooren,

Zoek een ander herderin.
"

5.
" Ach! toon mij toch wedermin,
Overschoone herderin,

In plaats van een herderinne
Gij zult een princesse zijn.

Elora, kom met bloem en kruid,

Wil het jeugdig hoofd versieren

Van mijnjong en lievebruid.
"

Cette chanson a eu un grand nombre de couplets.

LXVIII. DE PUIPCORNETJES.

Allegretto marcato.

^-—•—f—^ • * 1—», T 0—P—

^

Langs de vaart van Bruggenaar Gent, hoord'ik veelmeisjes

-r=NE^^^^^I

i

kla - gen ; zij zijn daar zoo de mo-de gewendvan

tip:—
-I 1- m

strop-muts-jes te dra - gen. Waar - op dat ons Car-

li - ne - tje zei : Als het nog lan - ge nioet du - ren
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I . •^rrrrrr^T'' :
\

i

dat ik nict en wor-dc ge-vrijd, 1c zal mîjn strop muts • je

•chcit - ren !

1. Lan^s de va.iit vaii Hru;;j^c iiaarCicnt,

Hoord' ik vcci mcisjcs kla^ca;

Zij zijn daar zoo de mode ^ewend
Van stropmucsjcs te (lraj,a*n.

W'aan'j) dat ons Carlinetje zci:

" Als het nofj lange moet durcn
Dat ik nict en worde gevrijd,

'k zal mijn stropmutsje scheuren!
"

2. ' V'ader, al wildc j^ij mijnhoofd afslaaa

Al met ecn blootc sabel,

Ik wil naar de mode gaan,

A la mode incroyable.

Sedert dat ik mijn i)uipcornetJc aanheb
Kn mijn schocn met lan^c tippcn,

De jonj^mans die hangcn aan mijn slippen,

'k Zoo zc der wel mogen afschippen.
"

Voir la collection de feuilles volantes de Lambin à Vpres, N '

j,.

Allegro.

LXIX. VALSCHK RoKF».

-' ^ / ' / / / ^ ' *-*^ —

'

Er kwameen man-ne - tjc uit Hol - land ge-gaan,

met ecn /wart |>;i - ruik • je aan, 'tkwam naar de
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i î=^
ipzzip:

lEEEE^ElEp-^Et t=>:
ka - pu-cie - nen toe - ge

n



— 135 —
6. •' Aïs gij vv'ilt worcicn kapiicicn,

Gij en mcxj^t nict drinkcn brandcwijn.

I3cn tochak inoct ^'ij dcrvcn,

Kaartcs{)cl en tikkc takkc bard,

Daarin rnoct j^'ij i: vcrstcrvcn.
"

7.
" lia! wcl, patcT j^Mftliaan,

k Zi>u vcci liever deure ^aan
Om te ^aan doen cen rcisjc,

Naar Anne-Marietje, mijn zoctelief kiiul.

*t Is zoo ecn tjeestij^ ineisjc.
"

Cette chanson semble ôtre une parodie de la suivante, qui se trouve

dans Millier, N' 251 :

Dkr Hkitelmonch.

1. Und wollt ihr hcirenein neues lied,

Und was crst kurzlich ist geschehn
Von cincm Kaufmannssohne

;

Und der wolll in ein Kloslcr j^ehn,

Hin arm lieilclmonch zu werdcn.

2. Aïs cr wol vor das Kloslcr kam,
Gar freiindlich ihal er klopfen an
Und ihat aiich frcundlich fraj^en

Wol nach dem l'aler (iuardian,

Er hiitl ihm was zu sagen.

3. Der Guardian der ist nichl hier,

Er ist schon ausgegangen fruh,

Bclicbt euch hercin zu kommen.
In unscrm Garten kislwandeln zu j;chii,

Allda sind schone IJlumcn.

4. Als cr wol in dcn (îarlcn kam,
Da fand cr dcn Hcrren Guardian,
Er thaï ihn frcundlich griiszen,

Er t'icl auch nicdcr auf seine Knie
Und kussl ihm seine Fusze.

5. Ach heiliger Vater, es ist mein liegehr,

Der (irund, wcshalb ich komme her,

Ein IJcllclmonch zu werdcn
Allhicr in dicscm (ioitcshaus,

In diesem heiligen Urden.

6. Der wcr ein Mimch hier werdcn will,

Mubz sof»)rt mcidcn allés Spiel,

Dir Wriher mubz crimiilcn
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Und Karten, Kegel und Wùrfelspiel
Da«î muez er lassen bleiben.

Herr Guardian, gestrenger Herr,
Wohl will ich thun nach eurem Begehr,
Mich allem unterwiiiden,

Mein frommer Schatz der starb des Tods
Ich kann ihn nur dort finden.

LXX. BETHJE.

Moderato grazioso.

ÎEÎ
è^=P=#m t: mm

Ik heb er de groe - ne streetjes zoo dikwijls ten

:±z-.--
^ r^ !" -p

-

—

-i-

en-de ge - gaan, al-waar ik mijn lief je zag

(Piu lento.)

1zztzzfi: 1
slui - ten, dat hebben mijn vrien-den ge - daan

1. Ik heb er de groene streetjes

Zoo dikwijls ten ende gegaan,

Alwaar ik mijn liefje zag sluiten,

Dat hebben mijn vrienden gedaan.

2. Niet langer als gister avond
Stond ik voor mijn zoeteliefs deur,

En ik zei er: " Wel, Bethje, doc open,

Doe open en laater mij in.
"

3. " Ik en doe er voorwaar niet open,

Ik en laat u voorwaar niet in.

Ga naar huis en leg u te slapen.

Hier is er een anderliefin.
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** VV'el, Hcihjc, als gij komt te trouwcn,
Kn sclîrijf cr mij ccncn bricf,

Dat ik in u\v bruiloft m.ig komcn,
Om te kiczcn ccn andcr licf.

"

5.
" Gij zult in mijn bruil^ft nict trcdcn,

Gij zult in inijn bruiUift nict zijn.

Gij zult in mijn bruiloft nict koincn

Om te kiczcn ecn andcr licf.

6. " Wel, Bcthjc, als j^ij komt te stcrvcn,

Ik zal schrijvcn op u\v graf,

Ik zal schrijvcn op uw ^rafje:

Hier li^t cr hct licfjc van mij.

7. Mijn scluiitjc is mij ontvarcn,

Mijn ankcrtjcs en la*^cn nict vast,

Ik hcb cr mijn licfjc vcrlorcn,

Te En hcb cr niet wcl opgcpasL

Voir Snei.i.akrt, N'54; dk Colsskmakf.r, N° 125. Dans Hoff-
mann VON Fai.llrslkbkn, JI.B. XI, le \^^ couplet du N"53e5t
comme suit :

M)!! schip is mi ontdrcuen
Minen anckcr en leit niet vast

Myn lief hecft mi be^îeuen

Kccht als een onwaert geest

Kylaes this buyten minnen schulden.
Nochtans moet icmi verduldcn
Al in mijn hert lijde ic verdrict.

On trouve encore deux fois ce couplet dans le même ouvrage.
Au commencement de ce siècle les enfants appelaient aussi cette

chanson la chanson hollandaise.

W^TX-r.

LXXI. DE GANZETJES.

•

/

•
1
f • ' •

0.ver et • te- lij - kc ja - ren, als grand - pè-re vras ccn klccn
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:t

kind, wa - ren er veel klui - ze - na - ren tôt de

m :X

y-
-h-

wil - der - nis ge - zind. En on-der al die lie - ve

^ . ^ -^
=1: ^

t ^ a=:=^

vrien - den, die daar den Heer zoo vie - rig dien-den,

î=ç= È
--i^

-^

t

was er ee - nen e - re - mijt, die een kind - tje had mee-ge-

leid.

1. Over ettelijke jaren,

Als grand-père was een kleen kind,

Waren er veel kluizenaren

Tôt de wildernis gezind.

En onder al die lieve vrienden,

Die daar den Heer zoovierig dienden,

Was er eenen eremijt,

Die een kindje had meegeleid.

2. Dit kind had hij meegenomen
Met hem in de wildernis,

Om 't perijkel te ontkomen
Die er in de wereld is,

En opdat 't kind de vrees des Hecren
Van jongs af wel zoude leeren,

En dat het, ten allen tijd,

God zou dienen in zuiverheid.

3. Ansje leerde goe manicren,

Ansjc was geweldig fijn.



— 139 -
Ansjc Iccrdc hovcnicrcn,

()m nict lui en Iccfj te zijn.

W'ant detluivel van (1er belle

Komt de jonkheid altijd kwcllcii.

Als de jonkheid ledi^j^aat,

flij leert niet als louter kwaad.

4. ZcKj zij lecfden daar te samen
In een voile eeni^heid;

Kn zij dienden, naarbetamcn,
God met een grootc vieri;,'heid,

Tottcr tijd dat zij vernamen
D.it er jon^je vrijsters kwamcn
Recreeren hunnen ^eest,

Op een bocre bruiloft fccst.

5. Ansje, die nooit zulkc dingcn
In zijn leven had gezien,

Vraaj^de vol verwonderin^e:
" V'aartje, wat zijn dat voor lien?

En toen krce^ 't vaartje achterdcnken
Dat het hem no^ rnochte krenken,

Kn de man sprak ^'hcel beiaan :

'•
't Zijn al ^anzctjcs die daar gaan.

(>. W'acht u dat zij u niet en bijten,

Dat ^ij er nict bij en ^aat.

Missclîien zoudcn zij u smijten,

Hlijf bij mij, docmijnen raad.

Houd u in mijn kluis verbori^en,

Ik zal altijd voor u zorL^cn.

Dater niemand u en zict,

or ik \ recze voor u\v verdriet.

7.
" Ik en vreeze, sprak ons Ansje,

Van tlie ^anzetjes j^een vertlriet.

V^iartjc, koopmij zulk een ^ansje.

Zij en zijn zoolcelijk niet.

Noch zij en zullen mij niet bijten,

Koop mij een ^ansje of ik zal krijten!

Kn toen dacht de eremijt :

** Nu ben ik den vo^el kwijt.



— 140 —
8. Het was nauw een maand geleden,

Of ons Ansje die gerocht los.

En hij Hep met rasse schreden,

Naar de stad, recht uit het bosch.

Als ons Ansje daar met g'heel hoopen
Van die ganzetjes zag loopen,

Was de kerel haast getrouwd,
Eer hij was een jaar uit 't woud.

9. Men mag vrij de jonge lieden

Raden tôt de zuiverheid.

Maar men mag 't hun niet gebieden,

Zoo geHjk Sint Pauluszei:
" Die het vatten kan dievatt' het,

Die het schatten kan die schatt' het,

Aile geest die looft den Heer,

Maar toch niet al even zeer.

'k Wensch u goeden dag, mijnheer.

Voir La Fontaine, Les oies dufrère Philippe-, Firminich, III, 671
(dialectedeMalines);Z?^« eerlijcken pluckvogel^ Antwerpen 1728, p. 251.

Partout nous avons trouvé écrit Hansje, ce qui serait le diminutif de
fan, A Bruges, lenom de Ange ou Angélus a pour forme familière /^«j,

usitée encore aujourd'hui, tandis que jamais le nom d^ /an ne prend
la forme de Ha?is.

LXXII. WIE KAN DE LIEFDE VERSMAAN?

Allegro.

e^ f^j^ h N

âziz*
-t-- m

Wieleeft in rust, of wieleeftzon-der pijn, ofzonderver-

:^=rr=N=t=to:
•

—

-m- -m-—•-̂
^ ifcp:

:^=;^=^m
liefd in zijn her - te te zijn? Diehem ver - zet met hier ofmet

i 13 1?=

- den. Dewijn ver-drijft al die zwaar-moe - à\^ - he
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li - bcr- lcit,rcchl - uil gc-zcid, bc • vrijt hct jeugdig

#

-y-

r "W
/ /

iijfvunhctgc - kijfvan ccnbous • aardig wijf, van ccnboof*

aar-dig wijf.

I. VVic Iccft in rust, of wie Iccft zondcr pijn,

Of zondcr vcriicfd in zijn hcrtc te zijn?

Die hem verzet met hier of met uijn,

Vertirijft al die zuaarmoedi^lieden.

De liberteit,

Rechtuit ^ezeid,

Hevrijt

Met jeu^di;^^ lijf

Van liet gekijf

\'an eeii bojsaardij^ wijf.

3. Doct gij fortuin, of is zij rijk van goed,

Zij uil meester zijn met een groot hoogmoed,
lui gij wordt veraclît in al wat gij doet.

Maar als gij trouwt met een arme,
Gij moet uit nood,

Met zorge groot,

Voor 't brood,

W'erken met kracht

Schier dag en nacht.

En gij wordt niet gcacht.

4. Maar toch wie kan er de licfde versmaan?
I*-lk wil den echt en de trouw onderstaan

;

Op maat en tijd 't mag al zijn gcdaan,
Maar 't is toch te vrocg de \rijheid vcrkoopcn.
Ik vind dat niet goed,
Sclioon mijn gemoed
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Wel voedt

Liefde en min.

Maar wat is de zin ?

De trouw heeft veel zorg in!

Nous ne donnons pas le 2^ couplet, qui est tout-à-fait inintelligible.

Allegretto

LXXIII. HET KWIJNEND MEISJÉ.

^ fci^
t:/ r ^ • - -

Mamatje, gij vraagtnietwat datermij scliort,datmijnkoleur-

i^^
E

tje zoo dee-re- lijk \vordt!Lief-ste meisj', hoe wil ik het

:(5=* jS-

î=
]^

we-ten hebt gij misschien geen smaak in uw e - ten? Ach !

i
:=^=i=fr:

V
Heer, ach! Heer, ik en ge - ne - ze mijn le - ven niet meer!

1. " Mamatje, gij vraagt niet watdat er mij schort,

Dat mijn koleurtjezoo deerelijk wordt!
"

" Liefste meisj', hoe wil ik het weten,

Hebt gij misschien geen smaak in uw eten? " meer!
"

" Ach! Heer, ach! Heer, ik en geneze mijn leven niet

2. " Is 't de tandpijn die u kwelt?
"

" Daarvan en ben ik nooit ontsteld.
"

" Is 't verkeerdheid in de reden?
"

" Zwijgvanal die slcchtigheden. meer!
"

Ach! Heer, ach! Heer, ik en geneze mijn leven niet
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3.

" Hcbt ^ij misschicn ccn koucic fjcvat?
"

" Ach! wat bcdrocfclc vran^ is dat.
"

" Of hcbt ^jij pijn aan uw maj^e?
"

" Och! is dat nu cx^k ccn vra;;c.

Ach! Hccr, ach! Hccr, ik en ^cnczc mijn Icvcn nict

4.
" Is 't misschicn ccn frisschcn jongman?

"

*• Ja 't, mamatjc, dat is hct dan.
"

*' Hcb maar coiiraj^ic, 't zal wcl wc/x-n.
"

'* Ach! dan war' ik wclhaast j^cnczcn, [nict mccr!
"

Ach! Mccr, ach! Hccr, noch ik en klaa<;dc mijn Icvcn

Voir SiMROCK, N" 230.

I \\1\- IK y.nV GEERN PARKN.

Moderato.

()
A

• • #

Moe - dcr, 't is vijf - tien ja - ren dat ik ter we - reld

i
etkwam. Ik zou gee - ren pa-ren met ecn gast van ver-

-^ »=î
-
^—

r

t
f
—w

t
Stand, met cen gast van goe - de ze-den die mijn'

^ ^ M r M I

^ N .
.

• #

licf-dekomt te voen, zijn wel-ge-maak-tc Ic-dcnmijn

hcrt en /ici vol - dt)en.
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Moeder, 't is vijftien jaren

Dat ik ter wereld kwam.
Ik zou geeren paren
Met een gast van verstand,

Met een gast van goede zeden,

Die mijn' liefde komt te voen,

Zijn welgemaakte leden

Mijn herten ziel voldoen.

Wel, dochter, zwijg die reden,

Gij zijt al t' onbejaard
En al te teervan leden

Om te wezen gepaard.

Gij weet, 'k heb veel armoede,
Zorgen en last onderstaan
Om elf kinderen te voeden,
En proper te doen gaan.

Moeder, 'k wil 't wel gelooven,

Elf kindersis een last!

Mijn hertje ver daarboven
Is aan mijn minnaar vast.

Hebt gij elf kleene kinderen

Met vaders winst konnen voen,

't En zal mijn vreugd niet minderen
En 'k hope z' ook te voen.

Dochter, 'k wil niet meer spreken,

Uw antvvoord is te goed.

leder heeft zijn gebreken,

Trouw, maar uw beste doet.

Wil uwen man beminnen,
Zij neerstig vroeg en laat,

De trouw verheugt de zinnen

Waar 't al in liefde gaat.
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LX XV. AVON IJVVAN UKLI N< ».

\
I

k Kwam luiitstinaal c-vcr bcrgcncn da • lcn,enilc

I- ^
zag er van vcr-rc mi^n zoc - te - licf staan, en ik

wciik - le iM.ir met mijn sncl • le bruin oog • jcs^ en ik

• : '\ ':''"' '.

i
vraagde aan 'tmeisj' of zij wil- - de mec - gaan.

1. 'k Kwam laatstinaal ovcr bcr^en en dalcn,

Kn ik za[^ cr van verre mijn zoetelief staan,

ICn ik wenkte haar met mijn snelle bruin oot^jes,

En ik vraagde aan t meisj' of zij wildc meej^aan.

2. " Voor nu en wil ik niet wandelcn, zei zij,

Voor nu en wil ik niet wandelen gaan. [klaar,

Maar kom t' avond, schoon lief, als het maantje schijnt

En dan zullen wij samcn uit wandelen gaan.
"

3. 'tW^icrd noen.'tw'ierd avond en het maantje schong klaar,

Kn ik nam mijn scluxjn zoetelief bij der hand,
En ik leidde haar ondereen lindeboom groene,

Alwaar het nachtegaaltje zoo liefelijk zong.

4. Nachtegaaltje, zoetc kleen vogeltjc kleenc,

Gij zingt er en klingt er zoo menig half jaar

En gij verlicstcr uw stem . . .
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5- De vuile commeren zij klappen zoo vêle,

Zij klappen en snappen van iedereen kwaad;
't Ware beter dat elk in zijn hof ging maaien,
Dm te weten wat voor onkruid er staat.

LXXVI. ANNE-MARIETJE.

Allegretto.

^^^ :t i
An-ne-Ma - rie - tje, mijn lief kind, waar-toe zijt

i W «H
1^

^—^ ^
gij ge - zind? 'kZal u in een kloos-ter be - steden vooï- den

f"- ^=¥=P= &iE ""^d
~
-i—i^ -^^

tijd al vantwee jaar,danzult gij vve - zen klaareennon-ne-

tje voor - waar.

1. " Anne-Marietje, mijn lief kind,

Waartoe zijt gij gezind?

'k Zal u in een klooster besteden

Voor den tijd al van twee jaar,

Dan zult gij wezen klaar

Een nonnetje voorwaar.
"

2. " Ma mcre, is dat uwen eesch?

Ik en heb geen nonnevleesch.

Het hangt van achter aan mijn hiele.

Maar een frisschen jongman
Die mij gauw door de trouw
Wil makcn zij ne vrouw.

"
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3.
" Dochtcr, wacht u daar wat van.

Want II en client ^'ccn man.
Dat hct uw papa mocst wctcn,

Ilij waar al zfx) zccr gcstoord

Als hij hoort dat zijn dochtcr kiccn

Gccn nonnetje uil zijn.

4. Annc-Marietje met looshcid

lleeft haar te lx:tl j^eleid.

Z' heeft den doktor daardocn komcn
Oin te weten wat haar let.

Lisebcth, hare moeder teer.

Die weendc daar zoo zcer.

5. De doktor f^af f^ocdcn raad

Kn halain inctterdaad.
" Maal daartoe wat maa^dcpahn
En daarbij wat liefdc kruid.

Stroc)i dit al ondcr cen,

Ver^aan zal haar ^eween.

6. Ma mère heeft dit daar vcrstaan,

Zij heeft den doktor laten gaan.

Zij heeft haar dochtcr f^aan besteden

In hct ordcr van Ariaan,

Daar voorwaar onbclaan,

Vier schoen voor 't beddc staan.

LXXVII. FATIENTIK KRUID.

ï ' ' ' • j. :
• - î^/ ;

1

Mocdcr, is'tnog niet ge-daan, mag ik nog nid

t' V--;v,; . } » • •

/ •
•

trouwcn met mijnou-dcn vrij-cr Jan. die zoo vc - le
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y.z:± E :^& i

—

kan? Hij kan al am-bach-ten,waar-ommoet ik wach-ten?

^t
—

^—r

—

r- P-4-P—#-4=.—z 1^—

^

:t= =P=
if

want ik g'hee - le nach-ten pei - ze op een man.

lis een en-gel in mijn zin, hijdraagtschoone kleeren.

4S_A

&: ^--
:â=S:

:*

Moeder,b'liefthet u en God, trouwen is mijn- loti

1.
" Moeder, is 't nog niet gedaan,

Mag ik nog niet trouwen
Met mijn ouden vrijer Jan,
Die zoo vêle kan?
Hij kan al ambachten,
Waarom moet ik wachten ?

Want ik g'heele nachten
reize on een man.
't Iseen Engel in mijn zin,

Hij draagt schoone kleeren.

Moeder, b'iieft het u en God,
Trouwen is mijn lot!

"

2. " Ja, Colletje, trouw er mee,
Doe te gaar uw beste,

Doe gelijk uw vader dee,

En leef in paais en vree.
"

" Maar in d'eerst' acht dagcn
'k Kreeg wel viermaal slagen,

'k Moest het al verdragcn,

'k Was er mee getrouwd.
'k Ging al om paticntiekruid
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Nacir (le Kapucicncn.
l)aarincc ismijn licdjen uit,

Collctj' is de hnii«l*

LXXVIII. KARKL TSILI' TSIKI*.

Komla.

zi^i

Na ici, Ka-rcI tsicpisicjJisicp^hij en hccftgccnhemdal

iL- -> l •_ • • • 1 • •- • '
1

~

—

~^ "h V—"
I

" "
'

^ t
i

" —^

—

i.—it—

]

aan zijn lijf, noch tjecn brock al aan zijn gat, wat

i--: :^ -F*- ^^
a - rc-inc ka - rel is dat !

F^
Noch gcen kou - scn

^ ^^ * F =^
1:

P f ^ ^
y—y-

noch geen schoen, noch gecn kleeren om aan tedocn,

r f r. I
r f.

^î^^j^Ai
noch gcen hocd al op zijn kop, hij is er zoo a - rem als

|*m^j
Job!

I.
" Mocdcr, *t is Karcl tsiep tsicp.

Die mij altijcl licfclc bieilt.

" SalilcnuLiUcn! tlal is^œtl,

UDchter, trouw inaar inetter s|KH:d.
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2. En omdat 't meisje was zoorijk,

Trouwde zij met Karel tsiep tsiep.

Al die kwamen op dees feest,

Waren fraai verheugd van geest.

3. Karel, Karel tsiep tsiep tsiep,

Hij en heeft geen hemd al aan zijn lijf,

Noch geen broek al aan zijn gat,

Wat areme Karel is dat!

Noch geen kousen noch geen schoen,

Noch geen kleeren om aan te doen,

Noch geen hoed al op zijn kop,

Hij is er zoo arem als Job!

Un paysan, sous des vêtements d'emprunt, recherche en mariage
puis épouse une paysanne splendidement mise. Après le mariage, ils

s'aperçoivent qu'ils se sont trompés l'un l'autre, et comme ils n'ont ni

ressources ni moyens d'existence, ils tombent dans la plus profonde

misère. Telles sont les données de la chanson, dont nous n'avons

pu recueillir que les fragments ci-dessus.

De Coussemaker, N" 141, donne une variante du couplet sur lequel

on nous a chanté l'air. Selon lui, c'est une chanson d'enfant.

LXXIX. HET LOOZE VISSCHERTJE.

Allegro marcato.

Als't te Brus-sel re-gent de straa-tjes zijn zoo

nat.

T=f- 3^i:

Er komt dan nog een lands - man be-

^=fr
é:i^±. -—]

—

^ ^

—

ft(=* M
kietst tôt aan zijn gat. Met zijnen hap - zak, met zijncn knap-
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AT -S -K

0-'9 9 9

zak, met zij • ncn lijk • stok, met zij-nen strijk-stok.

^L- J
met zijn

• ° • • • • I •
'

- , ', '^ 'A ^

spa, fal-de*ra-la • la,

^ / ^ -^ ^ / ^
met zijn lee*re, kom m^r . -/rn

\

^. ^^^^ !-•
"? 4-^ I

wec - re. met zijn Icc - re Iccr-zc-tjcs aan.

Als 't te Hrusscl rcgent

Dcstraatjcs zijn zoo nat.

Hr komt dan no^ ccn landsmaiî

Hcklctst totaan zijn jjat.

Met zijnen liapzak, met zijnen knapzak.
Met zijnen lijkstok, met zijnen strijkstok,

Met zijn spa, falderalala,

Met zijn leere, kom mor*jen wcere,

Met zijn leere leerzetjes aan.

Voir WiLLKMs, N° ii6; SNKLr.AKKi, N" 8i; Hoffmann von
Fallerslkukn, //. B. II, N" 53. La même chanson, dont nous ne pos-

stMons (juun couplet, a ctt^ imprimée par le cdlèbrc romancier fla-

mand H. Conscience, dans son W'oniUrjaar.

LXXX. H1:T VIERSET REGIMENT.

Allegretto.

i:^:l^lî^l:' :ij X.

Den elf-sten van mei zag men ze mar-chcc-rcn, van

rTTtrr-rf=H^^:t ^i^
Ic-pcr met ccrcn, naar de stadvan Gent. 'tChan^e-ment is ge-
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ko-men o - ver ons re - gi - ment, en dat maakt m'aan de

--1-
1 _ ^

'-W^
±=t=:

meis - jes van le - per be - kent.

1. Den elfsten van mei
Zag men ze marcheeren,

Van leper met eeren,

Naar de stad van Gent.

't Changement is gekomen
Over ons régiment,

En dat maakt m'aan de meisjes

Van leper bekent.

2. " Ach! gij iepersche meisjes zoet,

Ik moet 11 verlaten

Door orders van Staten,

't Is waar, ik moet.

Ik moet mij engageeren
Met een ander vrouwspersoon
Die met mij zal blijven

In het garnisoen.
"

3. " Wat zegt gij, jongman,
Van mij te verlaten?

Met een ander te praten

Dat staat mij niet aan.

Spaar mij uw trouwe
Tôt dat gij wederkeert,

Dan Word ik uw vrouwe
Van ieder geeerd.

"

4 " Geef mij hierop de hand,

Gij felle goddinne,

Die ik zoo bcminne,
Blijf mij maar constant.

In dit en drij jaren
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Kccrcn wij wcdcnim,
Uan zullcn wij wc/cn
Ikuid en bruidc^om.

"

5. Twcc |)ond en half vlceMjli

Heeft zij mij ^'e^cvcn,

Ken brcMxl om te leven,

Ken neusdock daarbij.

Op dcn hoed cen cocarde

Zecr inooi opt^ezet,

Kn dat krecj^ ik daar
Van die schoone brunct.

6. " Adieu, voor het lest,

NojT cen maal f^edronken,

De^lazen vol ^eschonken.

Dat smaakt mij nu best.

Kn ik ^af haar no^ cen kusje

C)p haar rooden mond,
lui zci: ** Adieu, mijn zusje,

Hlijf frisch en gezond.
"

7. Die dit licdetje hecft gcdicht,

't Warcn tweegrenadieren.

Zij wctcn van zwicrcn,

Zij wctcn van spcl.

't Waren twee soldaatjcs

Van 't Vicrsct régiment,

Kn dat maakt m' aan de meisjcs

Van Icpcr bekcnd.

En 1771 un régiment de Vierset, sous le commandement du colonel

\'inthcnt, cHait en garnison h Bniges.

\'oir .Innaiis de lit Sih iété iVEmulation^ 3'"*^ \'ol. 1*= Scorie, p. 235.

LXWI. BRUGGE EN lEPER.

Allegro.

i , . ^ 1 • • ' • 1 • ,x. r^^
Uruggcdic ookvolzoucn Iceft, zij hccft 00k denaamen
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t; =t f

ee - re dat ze de mooi-ste meis-jes heeft,schoonvan

-N -N : ^T—r N i

=t^±

--4^

y ^

laat met lan - ge bee - nen. Maar zij en zijn niet al ge-

s
SÊEl^ m

i

^
lijk, men vindt er meer a - rem als rijk. Brugge-tje,

S^É ->—K ^—1^-

Brugge-tje, uw'schoone vrouw brengtzoome - nigman in den

-F--

roLivv.

1. Brugge die ook vol zotten leeft,

Zij heeft ook de naam en eere

Dat ze de mooiste meisjes heeft,

Schoon van gelaat met lange beenen.

Maar zij en zijn niet al gelijk,

Men vindt er meer arem als rijk.

Bruggetje, Bruggetje, uw' schoone vrouw
Brengt zoo menig man in den rouw.

2. leper draagt den leiband aan,

Het zijn kinders wil bemerken,
Zotten en kinders samen gaan

;

Al wat zij doen zijn kindcrwerken,
Maar de roede ligt in de p..,

Die voor de kinders is gewis.

lepertje, lepertje, gij droevig kind,

Zie dat de rocde uw g., niet vindt.

Ces couplets sont encore connus d'un grand nombre de vieillards.

Tous ont dicte {i.-4.)ÙJc'/ic'u, quoiqu'il faille -i'/tvrtv; pour la rime.
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LXXXII. LUSSE TONG.

Lento a&sai.

• / ! =
Lr was laatst-maal ccn rui • te • re die

t
Ai»

a,'

/ .^ / I

in ccn wijn • huis zat.

- '1
Hij dccd er niets als

: ;----: l ^Fig -;!^^

l
pra - icn tiat hij cen schoon lief had. Hij

V ' '
'

1

zei: Ik min-nc ccn o - ver - schoonc maagd, mocht

# #-

î-F

^—#-
# r I f L L f

;t=^
ik cens bij haar g'ra-ken, dat wa- re mij groot ver-

-«t^:
maak.

\. Er was laatstmaal cen ruiterc

Die in ccn w ijnhuis zat.

I lij dccd cr nicts als praten
Dat hij ccn schuon licf had.

Hij zei:** Ik ininne cen overschoonc maagd,
Mocht ik cens bij haar gVakcn,
Dat warc niij «^rout verniaak.

1. Decs maget.die dit hoorde,
Achtcr haar dcurtjc stond.

/ii vcrstniu! .il ilr uoonlcn
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Uithaar minnaarsmond.
Zij riep: " O, Engel van hierboven!

Geef mij toch in den zin,

Dat ik den ruiter niet mag laten in.
"

3. Maar 's nachts omtrent den twaalven,

In 't middenvan den nacht,

Op zijn schoon liefs venstertje

Gaf hij zoo eenen slag.

" Doe open, doe open, schoon engelin,

Doe er uw deurtje open,

En laat er den ruiter in.
"

4. " 'k En doe er voorwaar niet open,

'k En lateu niet in,

Want gij zijt er de ruiter

Met al uw valsche min.

Als ik gisteren avond aan mijn deurtje stond,

Verstond ik al de woorden
Uit uwen mond. "

5.
" Schoon lief, toen was ik dronke,

Schoon lief, toen was ik zat,

'k En wist niet een woordetje

Van 't geen dat ik sprak
;

Ik was beschonken van den rijnschen wijn.
"

" Ruiter, al wat gij zegt

Zal moeite verloren zijn.
"

6. " Ik stahier als een kerel,

Wel en mooi opgezet,

Te blinken als een perel,

Zoo proper en zoo net.

Van goud en zilver blinken mijn sporcn.
"

" Ruiter, al wat gij doet,

't Is al moeite verloren.

7. Staat gij daar als een kerel,

Wel en mooi opgezet,

Ik ben een zuiver maagdetje
In een zoo proper bcd,
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Mijn gordijntjcs sliiitcn met blauwc zijcic.

kuitCT, «ils hct ulnrlicft,

Zoo kont yij hcncn rijdcn.
"

8. " Schoon licf, waar wil ik Ioo|K*n,

Sc!uK>n licf, waar uil ik ^aan?

Uc nachtjcs zijn /.oo cluir>lcr

En daar en schijnt j^een maan.
"

" Wel, ruitcr, pak uw peerdetje bij den loom,

l'.n Ic^ u j^imlcr te slapen

Ondcrden liiidcboom.

9. De miter vol ontweerde,

! I ij was zoo zcer ^estcxjrd,

Dat lîij Nveer spron^ te peerdc

lui liij i^af zijn pcerd de .sj)oor.

Kn liij riep: " Sclioone maagd met uuc ccr,

Gij liebt mijn lief gewccst,

Maar nu zijt ^ij 't nict mcer.
"

Wii.i.KMs, N"73; Van Pakmfi^ N' 60; Simrock, N"47: von
Kki.ach, IV, 43; Hoffmann von Falleksleukn, //. Ji. II, N • 77-

H'umhrhont. I. 33, l'om plapperi^en Jun^^^ezelUn. Trois jeunes

j;ens jettent les dés pour savoir h qui écherra une jeune fille. L'n d'eux

se vante d'être aimé d'elle, mais il ajoute qu il ne demande qu à la trahir,

ce que la fille a entendu etc.

Mli'ri.KK, N 301-304.

LXXXlll. BKLLOTJK.

Moderato.

l'
p '2^^^̂ ^^^k!^ *=?^

Als ikwas in het huis van mijne moc-dcr, ik was daar

al - lijd li • bcr en - de \rij. \Va - rcn cr plci
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zie-ren, ik ging er met mijn broe-der, of de jong-

mans die kwa-men al om mij, en zij leid - den

:fe=p:

it:
ï:

en zij leid - den

i^^^j-r .̂^
mij, zij leid - den

Ë£
mij tôt een zoo blij - den

4;=t;=t=

bal, waarwij zon-

—0-,—~~i i i i 1
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2. riiilidan wildc met mij parcn,

I!n ik zci altijd dal ik nid en wou.

Mijn mœder zei: " Docliter, jjij krijgt uw jarcn,

Trouw, en dan zultgij wezen ccn vrouw;
Want ik vreeze,

I)r)chtcT, houd het maar uel in u\v(;cdacht.

Want ik vreeze,

Want ik vreeze,

Trouwt \i\} niet, dat ^'ij noj; lange wacht.

3. Kn ik uit vreesvan hem te verliezen,

Gaf den jonker alj^auw het woord van ja.

Hij kwam mij voor zijnc bruiil te kiczen,

Kn hij nocmdemijn inoctlcr zijn mnm.i.

En ik paarde,

Kn ik paarde met dien Philidan,

Met den jonker,

Met den pronker,

Al met den jonker maar ik weet waar\'Oor.

4. Hij nocmde mij: " Hellotje, mijn lief. mijn engel,

't Is voor u allccn dat ik wierook brand.

Maar de liefde is veranderd in een bengel,

Zoohaastals ik trok aan cen wiegeband,

Want het vcrvcelde

*t Kindetjete hooren en 't mammatje te zien.

Het is grollcn,

Het is prollcn,

Van 's morgcns vroeg tôt 's avonds als het is tien.

5. Jonker die slaapt en ik moct het kindje paaien,

Jonker die gaat met ander op zijn rond.

En ik, Hellotje, blijf t' huis als eenen hond.

Ach! dat paren,

Ach! dat paren brengt mij in *t verdrict.

Ach! waar ik niet,

Ach! waar ik niet.

Ach! waarik niet •retrouwd, en ik en trouwde niet!
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LXXXIV. BEURUKTE JAN.

Air de Cadet Roussel.

Ach ! wat ben ik een arme man !

Zeide de bedrukte Jan.

Ik heb eene kwade vrouwe,

Boos, vuil, leeg ende ontrouwe.

Ach ! ach ! o droeve dag,

Als ik eerstmaal dat schepsel zag.

Zij nimmer nooit een oordje 'n wint,

En zij bunselt haar kleen kind,

Windt het in katoene schortèn,

Al haar kleeren laat zij vorten.

Ach! ach! o droeve dag,

Als ik eerstmaal dat schepsel zag.

Z' is de bazinne van al de commeercn,
Zij loopt iedereen blameeren,

Bij, bij Wann' en Marie,

Aile vuile slonsen lijk zij.

1.-4. Ontrouwe, i. c. dicfachtig.

LXXXV. HAD IK HET GEWETEN !

Grazioso.

^-^

Éi=Él^^?ig=l̂
• f T <=q

Jan,datgij t'avondvroegt'huiskomt,kom t'avondvroegt'huis,

ï
_L._J^ :t

dat gij niet mcer zoo dronk'en zijt, ge-
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• • • • #T|
^ ' - . • • ' ; ; / ^ J

lijkccnbravc inan! jan'»avonds(1iui4kwani,(Ul bijnuxmie

-f ,
^ ^ I ^ V V î

^
V ^ . . . I

(mai te g. icn,dcvrouwha(lhct vlccschinha.ir ini^c gc-

i^

5 ^ vV ^

>-»- • «

draaidjze gaf Jan de bccn-tjcs om t'e • tcn. Had ik hct gc-

uc-tcn in mij-nen jon-gcn tijd, kca haU Uo luct gc-

t/ / / —
truuwd noch 'k CQ had - de niet ge • vnjd.'5Nachtâinuct

y/ ^ ^ - m m - T « «

J an hct kin - dc-tje wic-gcn. lis al-tijd : Jan, kooi t'avond

?rqK fc-^
l

l'huis, tis al-lijd: Jan, kom t'avonJ l huis.

I. " Jan.dat j^ij t* avond vroct^ t' huis komt,
Koin t' avond vrocg t' huis, jan,

Dat |;ij nict mccr zoo dronk' en zijt,

Gclijk ccn brave nian!

Jan 's avonds t' huis kwani,

Dat hij niccndc fraai te ^aan ctcn,

De vn»u\vhad hct vlccsch in haar mage gcdrarj'd,

/c j;afjan de beenen uni t'eteJi.
'*

I latl ik het ^eweten
In inijnen jongen tijd,
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'k En hadde niet getrouwd
Noch 'k en haddc niet gevrijd.

"

's Nachts moet Jan het kindetje wiegen.

't Is altijd :
" Jan, kom t' avond t' huis.

"

" Jan, dat gij t'avond vroeg t' huis komt,
Kom t' avond vroeg t' huis, Jan,

Dat gij niet meer zoo dronk' en zijt,

Gelijk een brave man! "

Jan 's avondst' huis kwam,
Dat hij meende fraai te gaan drinken,

De vrouw had het bier in haar mage gedraaid

lui gaf Jande leege pinte.
'* Had ik het geweten, enz.

LXXXVI. DE KLOEFMAKER.

Moderato.

1^-^=-î=q-f
—&-

ËEË:ÊÉiÉÉËËt*EÎ=^
We - duw-vrouwtjes al - te - ma - le, stelt uw'
Ik zal u Avat gaan ver - ha - len ge-schied

±
I^ËËii^^

droef-heid aan den kant.

in het Vlaan - der - land,

iÊ^:.^st.

van ccn' \vc - duw-

"#1
\

^""1



- "6? -

(p. .U -'^ '., :.'i.-."^-.
I

ma • kcr naar lu • ^i»t, die kwam rci • zen van Pa«

njs.

1. Wc'luwvrouu'tjcs altcinalc,

Stclt uw ' (Irocfiicitl aan clcii kant.

Ik zal u wat j^aan vcrhalcn

Gcschicd in hct V^aanderland,
Vanccii* wcduwvrouw, hclas!

Die liaar inan ^cstorx en was
Zcvcn wckcn en drie da^en.
Hoort eens hoc aldaar kwain vragcn
l*!en scliocnmaker naar logist,

Die kwaui rei/.eii van Tarijs.

2. Dtzc vroinv iiit caritate

Was den armen j^oeilertier.

Zij zci: " V^riend, kom van de strate,

Zit in liuiswat bij het vier.
"

Hij sprak liaar met i^oede woorden toe:
*' V'rouwtje licf, ik ben zoo inoe.

"

Zij vroej^ hem met goede reden :

" Vriend, van uaar komt ^ij ^^etreden?
"

" Van Parijs, sprak deze knecht,

Daar waar ailes ^aat zeer sleciit.
"

3.
" Komt <rij van 't paratlijs ^etredcn?
Vriend, ^nj zijt mij wellekom!
Mijn man is 00k overleden,

Maar hij komt nict cens wccrom,
Va\ de pastoor maakt mij wijs

Dat hij is in t paradijs.

Zijt ^ij nu van daar i^ekomcn,
IIebt«,MJ van hem niet vernomen?
Het is een lan^ roste man,
Die wel kloefen maken kan.

"
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4- " Ja, ik ken hem wel der dcgcn,

Sprak die fijn geslepe knecht,

Hij heeft op mijn logist gelegen,

Ach ! het gaat met hem zoo slecht.

Hij is wel in 'themelsch perk,

Maar hij loopt daar zonder werk,

Want dat zijn de meeste plagen,

Niemand mag daar kloefen dragen,

Dus loopt hij zonder schoen

En geen kleers om aan te doen.

5.
*' Lieve Heer! mijn leden beven,

Sprak de vrouw geheel belaan.

Hij kond'hier zooweeldig leven,

Moest hij daarom van mij gaan?

't Is waar, hij was g'heel naakt gesteld,

Zonder kleers en zonder geld.
" Zwijg toch van van hem te spreken,

Sprak de knecht, mijn hert moet breken,

Want hij is gelijk een dood,

Door de armoede groot.
"

6. " Vriend, keert gij haast wederom?
'k Zal terstond maken gereed

Twintig gulden geld in som,
En daarbij zijn beste kleed.

'k Zal het steken in een zak,

Gij kont 't dragen op uw gemak.
"

" 'k Zal 't doen, sprak hij, zonder falen,

Maar dat moet gij betalen.
"

Zij zei: " Ik weiger u geen geld,

Zie dat gij het maar wel bestelt.
"

7. Zij maakte daar accordatie

Dat zij gaf een patakon.

Toen sprak deze vrouw :
" Ach lacie !

't Isnog geld dat mijn man won. "

Z' heeft het pak hem opgeleid

En hij heeft adieu gezeid.

Toen ging zij bij haar geburen,

Vertcllcn haar a\onturen,
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VVat dat zij van harcr. scliat

Aan haar inan j^cschonkcn liad,

«S.
" WVI, wic drommcl /.ou dit hccrdcn !

Sprak ccn man, j^ij zijt 't al kuijt,

't l'.n zij dat daar ccn te [)ccrdc

Mcttcr haast hem achtcr rijd.
"

Hij spron^ op zijn pccrd aldaar,

lui liij rccd hem aclîterr.aar.

Maar de knccht kcek diku ijls c»innie,

Imi toen hij dat pccrd zaj^ konicn,

Stak hij 't pak daar in ccn j^racht

lùi hij wcnscht' hem ^oeden daj^.

o. " Vricnd, hebtgij nict ccn vcrnomcii
Met ecne groote zak gelaan ?

"

" Ja, sprak hij, 'k hcb hem zien komcii,

Maar hij is in dcii bosch f^c^acn.
"

Hij zei :
" Moud inijn pccrd toch wat,

'k Zal hem loopen achtcr 't ^at.
"

Dit was 'tgccn de kncclit bcjrccrdc,

Hij spron^^ liaastclijk te pecrde;

Met dcn zak zoo rccd hij voort

Dat van hem nooit is gehoord.

lo. Toen hij 't bosch wcl had doorkckcii,

Is hij wcderom f^^ckccrd.

Maar de man stond zondcr sprcken,
Als hij hem vend zondcr pccrd.

Dus bcdacht h'j t' zijncr baat
Kcnen slimmen <i^oeden raad.

Hij ^inL,*" aan de vrouw verkondcn :

Acli! ik hcb dcn bood ^evonden.
Hah! hij had immers i^cHjk,

Dat hij kwam van 't hemchijk.

i I. Ach! hijscheidde schier van 't lc\cn,

Somtijds viel hij op zijn knieen.
Ik hcb hem no^ mijn pccrd ^cgeven
Om dat hij iu\i,^ zoudc rijcn.

Want hij was zoo zwaar L;claden
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Dat hij niet en konde gaan.

"

" Ach! gebuur, ik zal u loonen,

Dat gij uw goedheid gingt toonen
;

'k Wil betalen straks uw peerd,

Zeg maar, hoeveel was het weerd ?
"

12. Zij betaalde het peerd mits dezen,

En zij sprak geheel verblijd:
** Nu en hoef ik niet te vreezen,

Want hij zal in korten tijd

In het paradijs daar zijn,

Mijn man helpen uit de pijn.
"

Dus waren zij aile drie

Zeer vroolijk ende zeer blij.

't Vrouwtjewas gerust gesteld.

Elk lacht daar men dit vertelt.

Voir VAN Paemel, N^ 56.

L'air ressemble beaucoup à celui de : Valdec, ce i^rand Capitauic.

Voir Grosjean, Noëls lorrains^ N'' 59.

LXXXVII. PIERLALA.

Allegro.

4^

Komt hier al bij, en hoort dees klucht,'iis

al van Pier-la

-h » :t=t=

la. Een

m
droî -liiT zoon tje

w^^m
vol genucht, de \reugd van zijn pa -pa. Wat in zijn le - vcn

^^m ^^^^ï-=^ ^
is geschied, zult gij hier lioo-rcn in dit lied, "tis
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al van Fier - la - la, ha, ha, l is al van i'icr - la-

la.

AUTkK Aïk.

Allegro.

Komt hier al bij en hoort dees klucht, 'tis alvanPier -la-

ÉS^ -É ê:
« #

Ecn drol - lig zoon - tje vol ge-nucht, de

i^^ F • ^

W pc:j^
=^ î^^

—

tr

vreugd van zijn pa - pa. Wut in zijn le - vcn

^ îï
f—*-

ï
is geschied, zult gij hier hoo - rcn in dit lied, lis

^^^^^m^^^^?—' ^
al van Pier -la - la, ha, ha, 'tis al vanPier-la-

f
la.

I. Komt hier al bij, en hoort dccs klucht.

't Is al van Picrlala.

J'-ciî drollij; zuontjc vol gcnucht,
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De vreugd van zijn papa.

Wat in zijn leven is geschied,

Zult gij hierhooren in dit lied,

't Is al van Pierlala, ha, ha,

't Is al van Pierlala.

2. Zoozeerwierd Pierlala bemind
Van mortj' en vaartje t' saam.

Zij zeiden :
" Wel, ons liefste kind,

Ons eenig- erfgenaam,

Gij zijt haast meester van ons gocd,

Daarom ziet wel wat dat gij doet.
"

't Is wel, zei Pierlala, ha, ha,

't Is wel, zei Pierlala.

3.
'' Papatje, maak u maar van k^nt
Dat ik u schijven heb.

Ik zal mij dragen g'heel plesant,

Gelijk een watersnep.

'kWil met den bek in 't natte zijn,

Altijd verheugd in bier en wijn.
"

't Moet op, zei Pierlala, ha, ha,

't Moet op, zei Pierlala.]

4. Maar als papatje nu was dood,

Ach! arme Pierlala.

Hij heeft zijn vrienden al genood
Op d'uitvaart van papa.

Hij hield niet veel van lekkernij,

Hij gaf ze t'eten pap en brij.

Cest bon, zei Pierlala, ha, ha,

C'est bon, zei Pierlala.

5. Dat volk dat smeerde daar in huis,

Voorwaar zoo lange tôt

Hij dacht: " Nu wil ik dit gespuis

Weer voeren naar hun kot.

Eerik geraakal mijn schijven kwijt,

Want 't is, ma foi! al lange tijd.
"

Adieu, zei Pierlala, ha, ha,

Adieu, zei Pierlala.
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6. Als Picrlala nuwasallccn

W'ild'liij uit vrijcn ^a.in,

llij daclit :
" Ik kan zoo wcl gctwccn,

Als wcl allccn bcstaan.
"

Kcck naarccn mcisjc van dcn zwicr :

" Sa! wilt ^]} trouwcn ^'ij lodclcrlijk dicr?

Zc^ ja, zei l'icrlala, ha, ha,

Zc^ja, zci Picrlala.

7. " Ik hcb nu ^a-ld en ^ocd fjcnocg
Pour 7'ous, zci l'icrlala.

Waarop dut aardig mcisjc loc„^

Kn zci :

** 'k Zou zc^fj^cn, ja,

Maar 'k wil dat ^\] mij preuve doct
Kn blijk van al u\v j^^cld en gocd.

Sa! kom, zci Picrlala, ha, ha,

Sa! kom, zci Picrlala.

8. 7.00 Picrlala bood ^cld comptant
p]n trouwdc met zijn bniid.

Ilij hicld de bruiloft ^'hccl plcsant,

Maar 't was haast blijdschap uit.

Want als hij wicrd alom gcvraa^d
?2n van de créditeurs geplaagd,

't Is kaal, zci Picrlala, ha, ha,

't Is kaal, zei Picrlala.

9. Daarop was Picrlala zoo dul,

Dat hij gVocht op dcn loop.

Met zijn confraters in dcn krul,

Hij zuiptc stoop op stoop.

I^n als hij t' huis kwam vol en zat,

Gaf hij zijn wijf een schop in 't <jat.

Hou daar! zci Picrlala, ha, ha,

Hou daar! zci Picrlala.

10. Om dat dit hem stak in dcn kop
Hccft llij vccl f^cld verteerd.

lui als zijn schijven warcn op,

Zci hij :

*' Ik bcn gclcerd,

Hoc dat van trouwcn koint profijt.
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Zie daar ! ik ben mijn schijven kwijt.

"

't Is op, zei Pierlala, ha, ha,

't Is op, zei Pierlala.

1 1. Aïs hij nu al zijn geld was kwijt,

En wist hij geenen raad.

Als hij om troost ging elk was uit.

En hij stak hem soldaat.

En als hij exerceerde dan,

En aanlei op een halve man :

Poef, paf, zei Pierlala, ha, ha,

Poef, paf, zei Pierlala.

12. Nu Pierlala die deelde geld,

Zijn moeie die was dood.
" Nu, dacht hij, ben ikweer hersteld,

Was ik maar uit den nood!
Was ik van de soldaterij,

'k En weet niet hoe te geraken vrij.
"

'k Weet raad, zei Pierlala, ha, ha,

'k Weet raad, zei Pierlala.

13. Als Pierlala stond schillewacht

Met zijn geladen roer,

Hij zag in 't duister van den nacht
Den drommel of zijn moer.
Hij riep al beven: " Qui va là}

"

Maar 't spooken hoorde daar niet na.

O dood! zei Pierlala, ha, ha,

O dood! zei Pierlala.

14. Hij klom van angst op eenen boom
En hij viel op den grond.
En zoo vol schrik en grooten schroom
Liep hij van daar terstond,

Zag een weerdinnetje aan haar deur,

Met een witten voorschoot vcur.

Hierin, zei Pierlala, ha, ha,

Hierin, zei Pierlala.

15. " Sa! tap mij ras een kannetje bier,

Of wel een pintje wijn.
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Waiil ik bcn cloor ccn aardi^' dicr,

Cicrocht in an^st en pijn.
"

't Wccrtlinnctjc zcttc licm bij hct \ icr,

Maaktc ccn ziiipjc met plci/.icr.

Da's j^ocd, zci Picriala, ha, ha,

Da's gcxrd, zci Picrlala.

\6. Alshij dat zuipjc binncn had,

Zci hij: " Ik bcn no^ krank!

'k Vocl aan inijn hcrt *k en wcct nict wat,

'k ICn Iccf <,'ccn urc lan<,'.

Hij maaktc daar zijn testament,

Aan al dcvricndetjesdie hij kent.

Ik sterf, zci Pierlala, ha, ha,

Ikstcrf, zci Pierlala.

17. Nu Pierlala wierd daar ^ekist

Met zijn billetjes bloot.

Kn niemand die daar betcr wist,

or Pierlala was dood.

Mn hij wierd begraven al met den trom,

Kn deklokjes luidden al bim bom bom.
*t Gaat fraai, zci Pierlala, ha, ha,

't Gaat fraai, zci Pierlala.

18. Als hij nu in de kerke kwam,
Klk zci: *'

't Is Pierlala!
"

Als men hem van de bare nam
Kn Ici bij zijn papa,

De vrienden zeiden al :
" Kom, kom !

Die dood is keert niet wederom. "

Ik \vel, zci Pierlala, ha, ha.

Ikwcl, zci Pierlala.

19. Als hij nu was in 't graf fjclcid

Den tijd van ccn half uur,

De vrienden «^M*ni^en nieer \erblijd

Als wel bedroefd \an deur.

Kn hij stamptc 't dcksel van de kist,

lui kroop cr uit dat *t niemand wist.

Ik Iccf, zei Pierlala, lia, ha,

Ik leef, zei Picrkda.
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20. Als Pierlala kwam in zijn huis,

Vond hij zijn naaste bloed

Daar kijven met een groot gedruis

Voor 't deelen van zijn goed.

Hij greep den bezem metter haast,

Al die het zag was zeer verbaasd.

Hieruit, zei Pierlala, ha, ha,

Hieruit, zei Pierlala.

21. Als Pierlala nu was hersteld

Verzoend' hij met zijn vrouw.

En hij kvvistte niet meer zijn geld,

Maar leefde in liefde en trouw,

En als zijn vrienden kwamen dan,

En zeiden: " Zijt gij op ons nog gram ?

Da 'suit, zei Pierlala, ha, ha, -

Da 's uit, zei Pierlala.

22. En als zijn vrienden hem kwansuis
Flatteeren kwamen dan,

Zei Pierlala: " Ik ben hier t' huis

Voorwaar als eerlijkman !

Als ik zocht troost in mijnen nood,

Niemand gaf mij een bete brood.
"

Voort, voort, zei Pierlala, ha, ha,

Voort, voort, zei Pierlala.

23. En was er iemand stoutgenoeg
Om nog te komen na.

En vragen 't zij laat of vroeg,
" Jaag weg, zei Pierlala.

"

Voorts leefde hij in rust en vree

Tôt een exempel van de stee.

't Was tijd, zei Pierlala, ha, ha,

't Was tijd, zei Pierlala.

24. Sa ! vrienden, die dees rare klucht

Hebt gehoord van Pierlala,

Volgt hem in vreugden en genucht,

Maar niet in zwieren na.

Wilt gij in vreugdc leven hier?
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Met Picrlala \ crlaat dcn zwicr.

Sclicid iiil, /.ci l'icrlala, ha, ha,

Sclicid uit, zci Picrlala,

Voir Wii.LKMs, N' 129; Snki.laert, N" 75; Van Pakmel, N" 51.

Hoffmann vcjn KALLKRbLKUtN a repris le texte de Willeins. Voir
//. /)'. II, N" 161.

Cette cliansun a toujours ét<5 trcs en faveur à Bruges, c'est pour«^uoi

nous ladonnonb ici.

Lxxxviii. kolh:k.

Allegretto,

'tis ge - schied al in den pol - dcr, daar woon - de

o_:i :_ p^^^:=^N

ce - ncn rij - ken Locr. Ilij had cen huis al zon - der

-=^-^b=£ :?=F=F±-^
zol -der en liij dasch-te in dcn vloer. Hij liadeen

^5^ fsir
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#

J=z± iï
if

^—•- y s=^^i
zoo-ne van twin-tig ja - rcn die soin - tijds de koci-cn

^P^^^^P^
wacht'.Alshij t'huiskwamviel hij aan't janken, oni-dat zijn

^̂
mor - tjeniett'huisen was, om-dat zijn mortje niett'huisen

t
W.IS.

I



— 1/4 -
1. 't Is geschied al in dcn polder,

Daar woonde eenen rijken boer.

Hij had een huis al zonder zolder

En hij daschte in den vloer.

Hij had een zoon van twintig jaren

Die somtijds de koeien wacht'.

Als hij t' huis kwam viel hij aan 't janken

Omdat zijn mortje niet t' huis en was.

2. Vaartje zei: " 't Is tijd van te gaan
Naar de kapelle of naar 't sermoen.

Hij zei: " Vaartje, moet ik daar slapen,

Ofwat moet ik daar aldoen? "

" Hurken naar de pastors redens,

En hooren wat hij daar al zegt.

Als gij t'huis komt, 'k zal 't u vragen,

Zie dat gij het mij al uitlegt.
"

3. Kolfer is naar de kerkgetreden

Terwijl de pastoor bezig was.

Hij hoordedaar't sermoen en redcn,

En wat er van de preeking was.

Hij kwamtewijzen en te wenken.

De pastoor sprak in 't latijn.

Hij riep: " Spreek uw mortjestale,

Of het wel op mij mag zijn.

4. Het volk deed dien snotbaard zwijgen,

D€ pastoor ging altijd voort.

Hij zeide: " Dronkaards, vrouwesmijters!

Kolfer die dit al aanhoort,

Hij zeide: " Gij liegt er omme,
Leelijke zwarte raziaan!

Om kwaad van mijn vaartje te zeggen,

Moet gij daarom in een kuipje staan.

5. Men smeet Kolfer uit de kerke

Dat hij vloog al overhoop.

Hij zei: " Heer! wat dwazewerkcn,
Wie had er dat al geloofd ?

Zietzc daar al staan en gapcn,
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't Scliijnt lict nicmand aan en f,Mat.

Zij kijkcn da.ir lijk uilcn en apcn,

Oin kuaad te hoorcn van ccn ccriijk nian !
'

6. Kolfcr is naar huis^etrcdcn,

Vaartjc kwani op 't zclvc pas.

Hij vraa^dc naar 't scrmocn of rcdcn,

lui wat er van de preekin^ was.
" Vaartje, dat zal ik u ^aan zej^gen,

Want ik wcet het noj^ zeer wcl.

Zij liebben van u kuaad ^aan zc^^en,

Vaartje, het druipt tr al op uw vel.

7. Daar stond ecne hoo^e verhcven
Al in een kuip of in een kot,

Hij hadde daar zoo dwaze reden,

Ik «^cloof die vent was zot!

Hij kwain te wijzen en te winken
En zei van ulieden kwaad,
Omdat ^nj dikwijls gaatdrinken
En somtijds mijn mortje slaat.

"

Kolfcr est probablement ici pour Kalf terme t5quivalent »i iinhe'cite.

Dans la basse classe ulieden (7.-6,) pour //, est une tournure polie.

Cette chanson nous a «5tt5 communiquée en 1864 par feu M. Slalfait,

maître de chapelle ^ la cathédrale de Bruges. Depuis nous l'avons

entendue de plusieurs autres personnes.

Lxxxix. Di: kkizp:rlijke soldaat.

Moderato.

^-^ -m—

r

n

I

Een on - ge - lukkig kind dat zijn oudcrsvrocgvcr

^ K A^ -K N

/ ^ / /

licst, 'tjîuat al le-gen ilenwind dat hij duct of kicsl.

1
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'kKwamal - zoo vroeg mijn ou - ders te ver lie - zen,
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^

'kmoestden kost gaan zoe - ken bij boe-ren en werk - lien.

^
^- 1=^ 1^

'sZo-mers in de wei, en's win - ters in de snee.
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Kn mijn luiis dat is ccn linncn tente.

Mri <)\) mijn knapzak slaap ik op mijn j^cmak,

Waar er tvvce slechte borstcls en een kam in stak.

Il est superflu de dire que la pnélodic est une varl.iti.in de l'air :

.-/// / 7'^//.f dirai'jf^ Maman.

XC. I)K OUDK MODE.

Moderato.

: r? î
' >^- i^^^^^^

Dcou-dc lie-dcn zciden:Wel,jonkhcid,gij zijt vol hoovecr-

1 1 ^ 1* r 57 '-
•

I
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dij en - de vol zot - tig - hcid. Al is 't hem - de ge-

>^ ^ t. r» ft

knoopt, elk \n il te mo - de gaan, 'thaar in poei-er ge-

f
•^ F^

i

doopt ge - lijk een wit - te zwaan. Met een tor - re-

A_t
nfr: ^^^ -=h-^ ^i^=^

kap, 'thaar stijf van de pap, om al-zoo te be-

Ê i^^î=^a
dek-kenstopsel,scheuren gat.

I. De oudc lieden

Zciden: Wel, jonkhcid,

(lij zijt vol hoovccrdij

lùulc vol zottifjheid.
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Als is *t hemde geknoopt,
Elk wil te mode gaan,

't Haar in poeier gedoopt
Gelijkeen witte zwaan.
Met een torrekap,

't Haar stijf van de pap,

Om alzoo te bedekken stopsel, scheur en gat.

2. 't Haar in pommade,
Geheel zoet van geur,

Geblanket in parade
En in een schoon figeur,

Met klokken of pendant,

Doet blinken in de maan
Valsch goud en diamant,

Dattrekt de jongmans aan..

't Haar in den nek,

Plooien, linten en strek,

Veelsoortig van koleuren, en nog Ick op lek.

3. Rokjes m.et fringjes,

En jakjes en cœur
Knopjes en fronselingjes,

G'heel aardig in figeur.

Met een korten voorschoot

En een lange pelis,

Neusdoek naar de mode groot

Naarvolgens de mode is.

Ook de jongmans haar

Met een knol aan 't haar,

Ach ! waar is de tijd van over vijftig jaar ?

4. Surtout en kazak,

De hoed hoog van top,

Of een springer kazak
Met veel kragen erop,

Geboord of gekant
;

Broeken naar 't nieuw fatsoen.

Met kanten aan de hand,

En linten in de schoen.

En 't is nog dit of dat,
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Kn ik en wcct nict w.it, [plat.

t Zijn al hccrcn en jufvrouwcn, maar vcel hun bcurs is

5. Zwij^t, oudc licdcn,

Van al uwcn praat,

Met uw ^rootc kazak
En uw lanj^c krawaat,

Of uw bruin lakcn kiccd

Kn de opsla^'ers j^Toot.

Ko()j)t ka/.ak, brock en vcst,

\'A\ ^1} hcbt in)«^' vcel (n'crschot.

Klk lîccft zijnen kccr,

De nicuwe mode heeft d'eer,

Kn voor een wcini^' ;,'eld is mcn jufvrouw of mijnheer.

L'air est, à quelques mesures près, celui de: C'n Jour maîire Cor-

beau sur un arbre pcnlu'. Cet air se chantait h lirujjes bien des années
avant la publication de cette dernière chanson.

XCI. MAN, (;ij MOKT NAAK HUIS.

Moderato.

i # • »

^ ;>"lr~t^~y
Wel, man, gij moet er naar uw huis toe - gaan, uw

i X -X

vrou - we die is ziek, uw vrou - we die is

Il . f t^m m. m

zick, wel, man I Is ze ziek? laat zc

^^ f7-W ¥=¥
i

¥=^
tr:"^^ fcrK

ziek, en daarmee ben ik uit het ver • drict, en ik en
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—^—¥
—¥- y^

ga niet meer naar huis, en ik en ga nietmeernaar

huis.

1.
" Wel, man, gij moet er naar uw huis toegaan,

Uw vrouwe die is ziek,

Wel, man! "

" Is ze ziek ? laat ze ziek,

En daarmee ben ik uit het verdriet.

En ik en ga niet meer naar huis.
"

2. "Wel, man, gij moet er naaruw huis toegaan,

Uw vrouwe die is berecht,

Wel, man !

"

" Is ze berecht ? laat ze berecht.

En daarmee heeft zy haar recht.

En ik en ga niet meer naar huis,
"

3.
" Wel, man, gij moet er naar uw huis toegaan,

Uw vrouwe die is dood,

Wel, man !

"

" Is ze dood? laat ze dood.

En daarmee ben ik uit den nood.

En ik en ga niet meer naar huis.
"

4. " Wel, man, gij moet er naar uwhuis toegaan,

Uw vrouwe is in de kist,

Wel, man !

"

" Is z'in de kist? laat z'in de kist,

Als ze maar wel gespijkerd is.

En ik en ga niet meer naar huis.
"

5. *' Wel, man, gij moet er naar uwhuis toegaan,

Uw vrouwe die is in 't graf,

Wel, man !

"

" Is z'in 't graf? laat z'in 't graf.

En daarmee ben ik ervan af.

ICn ik en ga niet meer naar huis.
"
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6. " Wcl, inaii, ^ij mocl cr naar u\v huis UK*^aan,

Uvv huis die is allccn,

Wcl. man !

"

" Is 't allccn? 'k en laat hct nict allccn,

Kn nu is't tijd al van te schccn.

ICn nu ^^a ik naar mijn huis.
"

V^)ir KiKMiNii M, II, 801; III, 160; \<».N Kki \( H, m, vi ;

IU;KS( HIN<; //W Vn.N l»Kk Ha<;KN, 38; MuKKMANN von FALLKk.-»-
i.KHKN, //. H. II, N' 147; MriTi.KK, N" 258.

xcii. iii:r wkkldk; land.

Allegro.

'?.:

Sa! wevers met g'heel hoo-pen, al cliekrot-lc ver-

koo-pen, sa! wilt dit lied ver-staandat ik u hier zin-gen

^M: ^̂^=^=^S^r. f g:
î=

gaan. Ik hcb - be gc-von - den een lus - tig land, waar

1*1*^5

al - les grocit in a - bon-dant, 'lis zecr plei - zie - rig

§.' ...\.;j I

: ; ; ^ 1 • 1 . • • • '

enpleizant.Sa! wevers,komtmaar aan om naar'twecldigland te

^-

gaan.
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1 . Sa ! wevers met g'heel hoopen,
Al die krotte verkoopen,

Sa ! wilt dit lied verstaan

Dat ik u hier zingen gaan.

Ik hebbe gevonden een lustig land,

Waar ailes groeit in abondant,
't Is zeer pleizierig en pleizant.

Sa ! wevers, komt maar aan,

Om naar 't weeldig land te gaan.

2. De huizen zijn zoo schoone,

Gedekt met fransche kroonen,

De muren zijn rondom
Gemaakt van klaar landorium.

De grond die blinkt als eene zon,

Zij is geleid van merliton.

Sa ! wevers, roept nu al : Bon, bon !

Sa ! wevers, komt maar aan,

Om naar 't weeldig land te gaan.

3. Deschapen endekoeien
Daar aan de boomen groeien,

Zij zijn zoo zwaar belaan,

Dat de takken nederwaart gaan.

Voor de deure staat er een pul,

Zij régent aile dage vul
;

't Is al genever klaar, voorwaar,

Dat wij u maken kenbaar.

Sa! wevers, kan dat niet gaan ?

4. Er is eene bollebane,

En ook eene goude krane
Waaruit er springt wit bier,

Voor aile bolders met pleizier.

Er is een gouden tafel ras,

Een zilver'n eemer voor een glas.

Sa ! wevers, drinkt nu al 't compas.
Sa ! wevers, komt maar aan,

Om naar 't weeldig land te gaan.

5. Sa ! wevers, wilt gij trouwcn
Met elk een schoone vrouwe.
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Gij wordt wcl uitf^cstclcl.

I)c pastor ^'ccft ccn kist rnct ^cUI,

Uc kostcr rccdl de bruiloft uit.

Hij j^'ccft dcn wijn en hct bcschuit,

Ter ccrc van bruidc^om en bruid,

Hij levcrt hct j^'cspcl.

Sa ! wcvcTs, ^'aat dat nict wel^

4. 7. '/ Compas^ le tour du cadran.

XCIII. ni: WKVERS. (A.)

Allegro.

Er zou - dcn vicr we-vcrs ter bo-termarkt gaan,de

i!m-\.^-~; • :i:^ M

w^^mi i_-.jii^Lui.u

P
boterwasal te die-re. Maar als demarktwasgedaan,zij

¥=^h=f â^ r Ê <
g"V --

^

^t^ tczl

kwamen met vicr pa - tee - len. Smijt 't spoel van pater spi-

-9—1

1
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1. Er zouden vier wevers ter botermarkt gaan,

De boter was al te diei e.

Maar al de markt was gedaan,

Zij kwamen met vier pateelen.

Smijt 't spoel van pater spignoel,

Van okse, van flokse,

Van slijper dondeine.

Ze kwamen met vier pateelen.

Tire lire, klits klets, poef paf.

Dat gaat er hier de wevertjes aan.

2. Hoe zouden de wevers wel heeren zijn ?

Z'en hebben noch huis noch erve.

Komt er een muizetje in hunne schapraa,

Van honger moeten zij sterven.

Smijt 't spoel, enz.

3. De spoelder zat op zijnen spoelbank,

De weverop zijn getouwe.

4. Die dit liedetje heeft gedicht,

't Was er een wevers knape,
j' Heeft 't van zijn eigen meester gedicht,

j' Had in zijn huis geslapen.

Smijt 't spoel, van pater spignoel.

Van okse, van flokse.

Van slijper dondeine.
j' Had in zijn huis geslapen.

Tire lire, klits klets, poef paf

Dat gaat er hier de wevertjes aan.

XCIV. DE WEVERS. (B.)

I. 't Is wie wil hooren een nieuwlied,

Ik zal het u gaan zingen,

Ja, zingen.

't Is van vier felle wevers uit Gcnt,
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Ja, u'cvcrs uit Gcnt,

Uic naar de botcrmarkt ^in^cn.

Tire lire, klits klets, pocf paf.

2. Maar aïs zij op de markt kwamcn,
De boter was te diere,

Ja, dicre.

/ij sloegen daar ecn weverschen raad,

Ja, weverschen raad,

Zij kochten een stuk met vieren.

3. Maarals zij die boter hadden gekocht,

Z'cn hadden j^een pateelen,

Ja, tcL-lcn.

Zij sprakcii hct vrouvvtjc 7.00 liefehjk aan,

Ja, h'efehjk aan:
** Sa ! vruuNvtje, wil het ons deelcn.

"

4. Hct vrouwtje sprak: " Dat zal ik wel doen,

Als eene vrouw van eere,

Ja, van ecre.

Ik wcct wcl wat dat wcvcrtjcs zijn,

Ja, wcvcrtjcs zijn,

VV^evers en zijn gcen hccren !

"

5.
*' Hoc zoudcn de wcvcrs wcl hccren zijn ?

Z'cn hebbcn noch huis noch erve,

Ja, crvc.

Komt cr ccn muizctjc in hunnc sch^ipraa,

Ja, in hunnc schapraa,

Van hon^er moet het sterven!
"

6. Die dit Hedje hccft ^edicht

't Was er een wevers vrouwe,

Ja, vrouwe.
Zij zat zoo nccrstij^ op hct spoclwicl,

Ja, op hct spoclwicl,

lùi de wever op het «^ctouwc.

Tire lire, klits klets, poef paf.

Cette chanson est une variante de lu |)r<5c<5dcnte. La personne qui Ta
(lictc^e, ne connaibsail pas la nicUnlie.
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XCV. DE WEVERSVROUW.
Andantino.

—;:—p

—

^=^- 0—j—»—n ^
—^

s

i

3=:=^ :t=

Mijn vrouwtje Tsanne heeft op de marktgekocht een eer - de

d z ^ d— t^=^
:p=Ç:

i

panne,z'heeftz'in 'tme-na - ge ge-brocht.Zij maak - te brij en

gî^ï s

i

pap, dat was goe we - vers - knap, er - re - we - ten,

m s
M: ^ t t=î=

-P=i=

boo-nen, en nog maakt die vuil' prij haar pot niet schoo-

ne.

1. Mijn vrouwtje Tsanne
Heeft op de markt gekocht
Een eerde panne,

Z' heeft z'in 't ménage gebrocht.

Zij maakte brij en pap,

Dat was goe wevers-knap,
Erreweten, boonen,
En nog maakt die vuil'prij

Haar pot niet schoone.

2. Dat bleefgeduren
Zoo lang 'k en weet niet hoe,

Zonder 't potje te schuren
En 't potje groeide toe.

L'air, qui est ancien, est donné sur un autre rhythme et avec des dif-

férences par Grosjean, Nocls lorrains^ N" 4.
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XCVI. WEG VAN MIJ, CUIMDOTJK.

Andantr.

Wcg, wegvanmij,Cu-pi - do- ijeîwcg, wcgîmct uw piji en

y^-u-f i^
W=ri

boog. Weg, wcg, o wecl - drig zoon - tjcî wcg,

*=* ^m f
wcgîmetuw loo - zen vond. Metuw pluimpjes in dcn

fcqÇ i " m flf=^
^^^^F=;iÊ=à '^ r I*.^z ^*

wind, door lis-ten en-de pa - trij - ken, weg, zcg ik, ter-

rTPf *=3:
fca:̂ -d^i^1

stondjdiemijnhert door-wondt vandrukenvan pijn, 'tdientmij tôt

•^ S=:^ É
me - de-cijn.

Weg, \vc<^ van inij, Cupidotje !

Wcg, wcg ! met uwpijl en boog.

Wcg, wcg, o wccldrig zoontjc !

Wcg, wcg î met uw loo/.cn voiul.

Met uw pluimpjes in den wind,

Door listen cndcpatrijken,

Weg, zegik, terstond,

Die mijn hert doorwondt
\'an druk en \an pijn,

't Dient mij tôt medccijn.

C'est ici la plainte d'un jeune homme sur le manaue de foi de son
amante, l.a clianson a ciiu| couplets et n ortVe rien cl'intcrcssanl.
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XCVII. CUPIDO EN DE JONGMAN.

Poco andante.

A
±^E$E:^$^^i~EE^E^E^. ^m

Cu - pi - do kwammij laatst-maal vragen: Jongman, waar-

=t==Ç ^=P
-^

om entrôuwtgij niet ? Gij zijt nu al tôt die

-^^i
:i^^ ^f

:^^: Eï
r- ' ]/

da - gen, zie wie er u min âan - biedt. Aan-zie daar

i
-•—•- :1:

it *'-/-

al die zoe - te dieren, hoe een - ie - der zoekt zijn

een die staat

Cupido kwam mij laatstmaal vragen :

" Jongman, waarom en trouwt gij niet ?

Gij zijt nu al tôt diedagen,
Zie wie er u min aanbiedt.

Aanzie daar al die zoete dieren,

Hoe eenieder zoekt zijn maat,
Die daarom nu lustig zwieren.

Kiesookeen die u aanstaat.
"

Dialogue entre Cupidon et un jeune homme qui a des objections
contre tous les partis qu'on lui propose. La pièce est insignihantc.

Pour la suite, voir Van Paeimel, N" 30.
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XCVII. SCHOON* K'\Tn\KI\A

: 1
--' ''^11' -1

Schoon Ka tri - na, becld dcr bccl - dcn, hoc hcbt

i
•

; ; ;i-g -'M- ; \:j •

gij mijn hcrt door-wondî Uws ge lijk die vinùt incn

< * ^ ^ n- :Ç=*
zcl - den, al ging men g'hecl de wc-rcld rond. Gij zijt

I
., . . M--»-^^
vol be - val - lig - hc - den, u - we

. I

oog-jes als cris-

r r p -g—

g

p

taal en uw' tee - rc charmante le - den, die ver-

i^^f^

ŝie - ren 't al - te - maal.

Schoon Katrina, bccltl dcr bccltlcti,

Hoc hcbt ^MJ mijn hcrt doorwond!
Uws ^ciijk clic vindt mcn zcldcn,

Al ^in^ mcn ^^'hccl de wercld rond.

Gij zijt vol bcvalli^hcdcn,

Uwc oo^jcs als cristaal

En uw' tccrc charmante Icdcn,

Die versieren 't altemaal.

Cette chanson doit avoir «5i»5 trt^s-populaire, car on en trouve souvent
le premier vers cotr.nie indication de mélodie. Kn elle-même elle n'a
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pas plus de valeur que la précédente, et ne convient pas à notre recueil.

C'est un dialogue entre un jeune homme et une jeune fille qui le

repousse, parce qu'une autre a été trompée par lui.

Voir le reste dans Van Paemel, N'' 59.

XCIX. MIJN LIEFSTE LIEF.

Andante amoroso.

I
3:

-A-

Â -m 9- ^=Fi
Achîmijn lief- ste lief, mijn schoonste blomme der

p P~y::rg—g—Hii^ F=f^ë^ÈEÉ-f—ér Ç
blommen, 't is om u - went wil dat ik hierben ge-

-Mm N-T^^:fe tr-

kom-men, zoo diep al in den nacht. Aan-

.1=:m ^^—V-

T—

^

l^-±^ rt

hoor mijn droevig ge - klacht,

te

lief - ste lief, ik

«—

^

:p W W
1=î/:t it±=f±=L-. / ^

voor uw deu - re wacht. En ik sta hier

i ^ V-
u ï^::

^
voor uw deu - re, lief - ste lief, 't is ma - neschijn.
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jk -j

—

^4—.-^ir

. . - ^
Kn aan-hoormijn droc

^^f
:

VIg trcu rcn,

mocht ik cens maar zijn.

Ach! mijn licfstc licf, mijn schoonstc blommc dcrblorn-

't Is orn luvcnt wil dat ik hier bcn gckommcn, [mcn,

Zoo dicp .il in dcn nacht.

Aanhoor mijn drocvi^ pcklacht,

Licfstc licf, ik voor uw dcurc wacht.

Kn ik sta hier voor uw dcurc,

Licfstc licf, 't is mancschijn.

En aanhoor mijn drocvi^ trcurcn,

Mocht ik cens maar uwe dicnaar zijn.

Un homme riche s'oppose au mariage de son fils avec une servante.

Le jeune homme se retire dans le dcsert. Six mois après son amante
lui apparaît. Il se rend à la hâte chez elle, la trouve morte et expire lui-

même de douleur. Tout cela est raconté d une façon assez insipide en

i6 couplets dont les 8 premiers sont dialogues.

Voir \'an Pakmki,, N" 2, où la chanson commence par les mots:
Aftjn lit'fste lief^ mijn overschoom bloemc\ que l'on trouve souvent com-
me indication de mélodie dans les vieux chansonniers.

t
Allegretto.

C. NAHEROUW.

3È^ Ê § LJ -ba

De nacht vcr-dwijnt als l*he - bus gaal ver-

^m E f r /j r
ip::: m#—

#

schijncn met dcn da • ge-raad, en als tU xie miin
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^—(»

gg^;^^^ j.

:tz^É=:^z=«: -F-F-

schoon vrien-din, dan is mijn hert en zin ver-

licht, om dat haar blij ge - laat in mijn be - ha - gen

:?2zz=:

Ê=t:
±=P=;^ :ï==p:

ï=^=t

staat. Schenk mij uit trouw uw rech - te hand uit

wa-re lief-deen on - derpand. Dan zal mijnsmerthaast

•—

^

i^^^ *^^»i—

'

p 1

—
-4-

a= Ê=t=^
zijn ge - daan, wil mij uw trouw toe - staan.

De nacht verdwijnt als Phebus gaat
Verschijnen met den dageraad,

En alsik ziemijn schoon vriendin,

Dan is mijn hert en zin

Verlicht, om dat haar bHj gelaat,

In mijn behagen staat.

Schenk mij uit trouw uw rechte hand
Uit ware Hefde en onderpand.

Dan zal mijn smert haast zijn gedaan,

Wil mij uw trouw toestaan.

Encore une chanson dialoguée dans le genre des précédentes. Un
jeune homme ne pouvant se faire agréer par sa belle, lui déclare qu^il-

va s'engager. La jeune fille, qui s'est montrée trop fière, essaie

inutilement de le faire revenir sur sa décision. Voir Van Paemel,
N'^ 40.

Le premier vers se rencontre souvent, comme indication d'air.
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CI. SOLDAAT.

i

Alla marcia.

^ \ I

'—

•

Moet ik nog lang op schild-wacht staan
al - lijd gc - reed om wcg te gaan,

J

^"1 r
met mijn her - te vol van

schicr ver - ste - vcn van de
rou - wc,

kou - \ve,
met

ft^

\ hei-te vol van zuchten en door - sie-ken mijngemoed?

•ri

Het

3^=ESi

minste doet mij zuchten om mijn al-!er - lief-ste zoet

3-
3^

-^-^ ft—:r^ ^
Ik weet dat zij lanijt naar mijn wc - der - kom

en zij zal wor - den als des - pe - raat.

ste,

- j

%; ,^ m̂ \ : : :

als zij zal hoo-rcn dat ik ben sol-daat.

Moct ik noch lan^ op schiklwacht staan

Met mijn hcrtc vol van rouwc,

Allijd ^crccil oni wclj te ^Man,

Schicr vcrstcvcn van lic kouwc,
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Met 't herte vol van zuchten

En doorsteken mijn gemoed?

Het minste doet mij zuchten,

Om mijn allerliefste zoet.

Ik weetdat zij langt naar mijn wederkomste,

En zij zal worden als desperaat,

Als zij zal hooren dat ik ben soldaat.

Cette plainte d'un jeune homme qui a été enrôlé dans les dragons,

se trouve en entier à2.xis Het Brabands 7iachtegalke7u\.^\r y vci^\o,yx^

ainsi que le premier vers sont les mêmes : Hoe moet tk hier op schild-

wagf staan.
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:î5*îj5^^ :î^ j5*î

5. Cfjansonc dïnfants*

cil. IIKT l'ATKRTJE.

Moderato.

^^P ->-

:i>=» j

f • * ^p:

Er wandcid'ecn p.i - ter - tje langs de kant, cr

^.^
Jttre îi

wandcld' cen pa - ter - tje langs de kant,

-ïï-P-

en hij

^ g^ ^r U t* ;> r, ^,

pak-ted'een non-ne - tje bij derhand. Heil ba-zin-ne, de

ft J ;^ ;^Tp^
moi, zei, zei, en hei, ba - zin - ne, de mci.

1. Er wandcld' ccn p.itcrtjc lanf^«=; de kant,

Kn hij paktcd ccn nonnctjc bij dcr hand.

Ilci Ibazinnc, de mci, zei, zei,

En hei! hazinne, de mci.

2. Sa, patcr, \cç^ af uw zwartc kap,

Alwaar die weerdige non op zat.

Hei ! enz.

3. Sa, pater, en peef uw non ecn zocn,

Gij inooj^t 't nog wel zcs kcercn doen.

Hei ! enz.



— igô —
4. Sa, pater, en kom al aan dcn dans,

En kom al aan de kermis dans.

Hei ! enz.

5. Sa, pater, gij moogt deure gaan.

En 't nonnetje die moet blijven staan.

Hei ! bazinne, de mei, zei, zei,

En hei ! bazinne, de mei.

Voir WiLLEMS, No 125; Snellaert, N^82;DE Coussemaker,
No 105 ; Lebroquy, p. 136; FiRMiNiCH, I, 380 ; III, 660 (dialecte du
Brabant), 6'/ 9 (dialecte d'Anvers) ; Hoffmann von Fallersleben,
//. B. II, N^^ 140, 141 et 142.

CUL DE LOMBAARDSTRAAT.

Allegro.

Mij-ne mankwamdoor de lombaardstraat, en hij kon

maken al wat hij zag, en hij kon ma-ken al wat hij

zag.

3EEE$=ËE5iE5=t
En hij maakte daareentrommel - tje, en hij

maak - te daar een trom-mel - tje, roe - ke - doe - ke.

roeke-doeke,zcidattrommel-tje. Wie al - hier,\viealdaar, endan
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T
ua - rcn wij ons dric, en ons doch • (cr - tjc hcct Ma-

rie, en ons vruuw-tjc hcct Bel • sa • mie.

1. Mijnc man kwain dfxjrdc loinbaardstniat,

lin hij kon makcn al wat hij za^.

En hij inaaktc daar ccn troinincltjc,

R(jckcd<>ckc, rockcdockc, zci dat tromnicltjc.

VVic alliicT, wic aklaar,

En dan warcn wij ons dric,

En ons doclitcrtjc hcct Marie,

En ons \ rouwtjc hcct Hclsaniic.

2. Mijnc mail kwain door de loinbaardstraat,

lui hij koii niakcii al wat liij /a»^.

En lîij maaktc daar ccn schuifcltjc,

Fkiitjc flcic, fluitc flcic, zci dat schuifcltjc.

Rockcd(K'kc, rockcdockc, zci dat trommcltjc.

Wic alhicr, wic aldaar cnz.

3. Mijnc man kwam door de lombaardstraat,

En hij kon mifkcnal wat hij za^i^.

En hij maaktc daar ccn franschman,

Servitcurc, scrvitcurc, zci de franschman.

Fluitjc flcic, fluitjc flcic, zci dat schuifctjc,

Rockcd{Jckc, rockcdockc, zci dat trommcltjc.

Wie alhier, wic aldaar cnz.

4. Mijn man kwam door de lombaardstraat,

En hij kon makcn al wat hij zag.

En hij maaktc daar ccn cn^clschman.
Gocttc, ^octtc, verre ^(x:tte, zci tic enj^clschman.

Servitcurc, .scrvitcurc, zci de franschnitin.

Fluitjc flcic, fluitjc flcic, zci dat schuifcltjc,

Rockctlockc, rockcdockc, zci dat trommcltjc.

Wic alhier, wie aldaar cnz.

4. -4. /'. t*. (jo<)d, i;ood, vcry ^»>od.
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5. Mijne man kvvam door de lombaardstraat,

En hij kon al maken wat hij zag.

En hij maakte daar een duitschman,
Was der tuifel, was der drommel, zei de duitschman.
Goette, goette, verre goette, zei de engelschman,
Serviteure, serviteure, zei de franschman,
Fluitje fleie, fluitje fleie, zei dat schuifeltje,

Roekedoeke, roekedoeke, zei dat trommeltje.

Wie alhier, wie aldaar,

En dan waren wie ons drie,

En ons dochtertje heet Marie,
En ons vrouwtje heet Belsamie.

Voir lVodaHa,p. 189; voN Erlach, IV, 441.

CIV. HET ZWART SCHAAP.

Allegro.

Se^T. :t=:t

Wel, scha-per, en geef mij dat

£^3
zwart schaap,

-^..
::1:

3^
fcT=:=fc=:&: ^=S

hm, hm, dat zwart schaap. En 'kmoeter dat zwart schaap

:1=^^:fc=q
iézz^tm:

heb - ben, van rom-rne -nis - som en komt er om. En

izm: Vt

fctl^t ^
'kmoet er dat zwart schaap heb - ben, van rom-me-nis - som.

I. Wel, schaper, en geef mij dat zwart schaap,

Hm, hm, dat zwart schaap.

En 'k moct er dat zwart schaap hcbbcn,
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Van romincnissom en komt crom.
Kn 'k m(jct cr dat zwart schaap hcbbcn,

Van rommenissom.

2. Dat zwart schaap en is 't mijncnict,

Ilin, hm, hct inijnc nict.

En kics ccnc van d'andcr zcssc,

Van rommcnissom cnz.

3. Ken van d'andcr zcssc en wil ik nict,

Hirî, hin, en wil ik niet.

Kn 'k inoet er dat zwart schaap hcbbcn,

Van rommcnissom cnz.

4. Wel, scliapcr, is er no^ brood in 't zak,

II m, hm, nog brood in 't zak?

Kn d'honden loopcn op hun gcmak,
Van n^mmenissom en komt er om.
En d'honden loopen op hun gcmak,
Van rommcnissom.

CV. JAN, MIJNE MAN.

Allegretto.

Z
"S3E¥^=¥-

T=^ ^m^
Jan, mijne man, zou rui-tcr we-zen, kost hij ge - ra - ken

^^^^)t:_ijj^; ; :^
aancenpcerd. Enhij pak< tedenbe-zcmen rced op dcsteert.

• • • • ; ! I

'^=»=^ S î
locn had Jan, mijne man, een peerd. Jut, Jan, rijd dan,

^ ^ . # •
I

• • . ^^H
maak dat gij rui-ter wordcn kan.
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1. Jan, mijne man, zou ruiter wezen,

Kost hij geraken aan een peerd.

En hij pakte den bezem en recd op de steert,

Toen had Jan, mijne man, een peerd.

Jut, Jan, rijd dan,

Maak dat gij ruiter worden kan.

2. Jan, mijne man, zou ruiter wezen,
Kost hij geraken aan een zaal.

En hij pakte zijn hoed en hij scheurde den bal,

Toen had Jan, mijne man, een zaaL

Jut, Jan enz.

3. Jan, mijne man, zoo ruiter wezen,

Kost hij geraken aan een toom.
En hij pakte zijn hemd en hij scheurde den zoom,
Toen had Jan, mijne man, een toom.

Jut, Jan enz.

4. Jan, mijne man, zou ruiter wezen,

Kost hij geraken aan een spoor.

En hij pakte een pot en hij nam er de oor,

Toen had Jan, mijne man, een spoor.

Jut, Jan enz.

Voir Snellaert, N''69; DE CoussEMAKER, N" 139; Hoffmann
VON Fallersleben, //. Z)'. II, N'' 162; FiRMiNiCH, I, pp. 124, 125

130, 346; II, 284; III, 58, 65, 113, 658 (dialecte de Bruxelles).

ûi

CVI. EEN WIJF HAD EEN KABAAS.

Ronda.

iBzzzt:

1^==\-

4= 1=:

Een wijf had een ka - baas, een wijf had een ka-

:tz^«:
:È=^^E^Ë t: it

baas, en als zenaar de markt ging,ze kocht een vor -te
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:!^-&—-2 rr^T Tl
kaas. Nch, nch, tu-rc - lu - rc - lu, zc kochl ecn vor-ic

kaas.

1. Ken wijf had ccn kabaas.

En als zij naar de markt ^^'^•,^

Zc kocht ccn vortc kaas.

Nch, nch, turclurcKi,

Zc kocht ccn vortc kaas.

2. Ken wijf had ccnen /.in,

lùi waar zij 's mor^cns uit kroop,

Zc kroop cr 'savonds in.

Neh, nch cnz.

3. Ecn wijf had ccn .schapraa,

Van bovcn stond de boter,

En van ondcr de .sala.

Neh, neh cnz.

4. Ecn wijf zat daar en spint.

Al aan ccn houten wieltjc,

Erwas gecn draaicr in.

Nch, nch cnz.

5. Mancn zat in dcn hock,

Al op ccn houten bankjc
Met ecn corinthe koek.

Neh, neh, turclurelu,

Met ccn corinthe kock.
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CVII. ANNE-MARIETJE.

Allegretto.

*=.^-=P
I:â:

An-ne-Ma

'Imëà « ^—

rie - tje, waar gaat gij naar - toe?

4;

An-ne - Ma - rie - tje, waar gaat gij naar - toe ? Gaat gij naar

^^ =

/ / /
Va - len-cijn, waar de dra - gondexs zijn ? Hoep-sa - sa fa - la - la

An-ne-Ma - rie. Hoep-sa- sa fa - la - la, hoep-sa - sa

t
:f^^:l^ m

fa - la - la, hoep-sa -sa fa - la- la, An-ne-Ma - rie.

Anne-Marietje,waar gaat gij naartoe?

Gaat gij naar Valencijn,

Waar de dragonders zijn?

Hoepsasa falala, Anne-Marie.

Voir WiLLEMS, N" 119; Snellaert, N"79; de Coussemaker,
N"76-

CVIII. BOERINNETJE VAN BUITEN.

Moderato.

±z^j: ÎEÈEË i^EÎ V— ^^

—

]/
—^-

Boc - riai - ne - tje van bui - ten, en koopt gij gee-ncn
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^r 1 i-i-^ ^TFh^R=1
visch ? liah, ncen-ik, zus-tcr Lu - te, 'kcn wecl niet wat dat

i *: Slîrzi f—

r

is! "t Is ha - ring,'tis spa - ring,'t is va-schc ka- bel'

i^g^^^è^NifiB^iJ^ibrd
jouwjouwjouwj'tis ha-ring,'t is spa-ring, 'tis va-schc ka-bcl •

JOUW.

Bocrinnctjc van buitcn,

ICn koopt ^ij j^ccncn visch?

Hall, nccn ik, zustcr Lutc,

'k Kn wcct nict wat dat 't is!

't Is harin<^, 't is sparing,

't Is vaschc kabcljouvv.

CIX. GEERNAREN.

Allegretto.

i2 r 1 ^ "—

:

Laatst was er ec - ne meid zeer frisch en ge-

n ï f E-^fefe^£B3^^^=\

zoiul, ja, zeer frisch en gc - zond, zij licp cr langs de

-rt^^r.Y-^^^
blraat met gecr - lui • tcn rund. Gcc • rc • na • rcn, ricp
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ZIJ, wie koopt ze van mij, wie koopt ze, wie

koopt ze? Zoo ben ik ze kwijt.Fal - de-ra - la - la - la-

^

:t=:

la, fal-de -ra - la - la - la - la. Wie koopt ze, wie

=53: i=-:.
:t:

koopt ze? Zoo ben ik ze kwijt.

Laatst was er eene meid zeer frisch en gezond,
Zij liep er langs de straat met geernaren rond.

Geerenaren, riep zij,

Wie koopt ze van mij,

Wie koopt ze ? Zoo ben ik ze kwijt.

Falderalalalala,

Wie koopt ze ? Zoo ben ik ze kwijt.

ex. MARIE-KATRIEN.

Allegretto.

;#=^jir^
<̂-^- iE^^E^:^^.

J^

Meisje, metuwwit-te bee-nen enuwschoongekreukeldhaar,

^
r^.

zoudtgijnieteenjongman wil-len,naardemodewilverstaan?'tIsvanden
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don mer - li - ton pos - til - jon, Ma - rie - Ka-

^^^ '^=^

iricn, 't is vanden don mer- li-ton pos- til - jon.

1. Mcisjc, met uvv wittc bccncn
En uw schoon ^ckrcukcld haar,

Zoudt ^ij nict ecn jon^man willcn,

Naar de mode wil verstaan?

't Is van den don merliton,

Postiljon, Maric-Katrien,

't Isvan den don merliton

Postiljon.

2. 'k Zal uw ^cvcn twce paar lakcns,

En daarbij twee tonnen hier.

Is dat niet al om te^jerakcn,

lùi te we/.en l:erber*;ier?

't Is van den don cnz.

1

CXI. ZWARTE BABE.

Rondn.

3^:^:£M^i^
V—.

Zwartc Ba - bc had ccn kind,'t\vasge- bo-ren,'iwasge-

bo-rcn,z\varlc Ba - bchad cen kind,'lwasgc - bo - rcn in den

S > s \. ^

• # • t • •

wind.*tlladt\vccl)andcnlijkt\vccstandcn, en twcc bcc-ncn lijk iwec
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i=^

fcfeEEÉ:

$

steenen en een kop gelijk een koe, 'tliep naar zwarte Ba - be

È^ÉEE £ :é—é- mt-
toe! Zwarte Ba-behad een kind, 'twas ge - boren, 'twasge-

1=
^^

#=^
-^_J^X_|

bo-ren, zwar-te Ba-be had een kind, 'twas ge - bo - ren in den

*
-.—F-^-

wind.

Zwarte Babe had een kind,

't Was geboren in den wind.
't Had tweehanden lijk twee standen,
En twee beenen lijk twee steenen,

En een kop gelijk een koe,

't Liep naar zwarte Babe toe!

Zwarte Babe enz.

I. Baâe, Barbe.
La mélodie reproduit en partie l'air connu : Mam^ Gigoux^ voulez-

vous danser.

CXII. DE BOERINNETJES VAN 'T EIKENHOUT.

Allegretto.

P :&
:& 'V- :P=t —P^

bt=£=t=£
De boe-rinne-tjesvan 'tEi-kenhout, zij hebben'tal te

u-^=^^^ ^X- i^ fc>=t V t
doe - ne, zij vrijen tôt den middernacht,zij sla-pentot de
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noc - ne. Hocp-sei-sei, hoep-sci-sa, nog ccn kccr,sci-sa.

hAUaiaa
zij sla - pcn tôt dcn noc ne.

1. De bocrinnctjcs van 't Kikcnhout,

Zij hcbbcn 't al te doenc,

Zij vrijen tôt den middernacht,

Zij slapen tôt den noenc.

Hoepseisei, hoepseisa,

Nog cen kcer, seisa,

Zij slapen tôt den noene.

2. 'k Kvvam over de eekhoutbruj^gc gcgaan.

En 'k kvvam cen molenaar tegen:
" Wel, molenaar hoe laat is 't al,

Moe laat is 't al geslegcn?
"

Hoepseisei, hoepseisa,

Nog ne kcer seisa,

Hoe laat is 't al geslegen ?

3." Hoe laat het al geslegen is,

Dat kunt gij wel bemerken.
De klok is bij den elf en half»

Het volk komt van de kerke.
"

Hoepseisei, hoepseisa,

Nog cen kcer seisa,

Het volk komt van de kerke.

Voir WiLLKMS, N" 124; DE COUSSF.MAKKK, N' 133. HOKKMANN
VON Fai.i.krsi.khkn a repris le texte de Willcms. \'t>ir //. />'. 11. N • 136.
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CXIII. ROSA.

Ronda.

Ro - sa, wil-len wij

j^:i=^5=*

Ro - sa? Ros' had bloemen op ha - ren hoed.

^a
^t^=^=J--

^^:

Hadden wij geld, wij wa - ren goed, Ro - sa, mijn

ife^Ea

hon - de - tje.

1. Rosa, willen wij kiezen,

Kiezen, Rosa?
Ros' had bloemen op harenhoed.
Hadden wij geld wij waren goed,

Rosa, mijn hondetje.

2. Rosa, willen wij eten enz.

3. Rosa, willen wij drinken enz.

4. Rosa, willen wij wandelen enz.

5. Rosa, willen wij kussen enz.

6. Rosa, willen wij scheiden enz.

Les deux premiers vers nous ont été chantés comme suit :

Rosa, willen wij kiezen.

En kiezen, en Rosa.-^

Voir WiLLEMS, N° 126; DE COUSSEMAKER, N° I07 ; SiMROCK,
N" no; Hoffmann von Fallersleben, H. B. II, N^' 138 et 139;
MiTTLER, N° 958.
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ex IV. IN IIOLLANIJ srAAT KKN IIL'IS.

Ren marcatu.

^^^^^^T^^^rm 1
lu Hollandstaatecn huis, in Ilol-land staat een

^^^^- T^î?^ • • -^
sin - ge-lingelan, van hoep-sa- sa, van fal - dc-ral-dc-ra, in

t r:

Hol - land staat een huis, in Hol-land staat een huis.

r. In riolland staat ccn huis,

In Holland staat ccn sin^clin«^clan,

Van lîocpsasa, van faldcraldcra,

In Holland staat een huis.

2. In dat huis woont er een man,
In dat huis woont een sin<îclin[^clan,

Van hocpsasa, van faldcraldera,

In dat huis woont cr ccn man.

3. En die man heeft een kind cnz.

4. En hij doet dat kind naar school enz.

Lt ainsi de suite a// libitum. On trouve une chanson analojjue

dans VON Eri-ACH, III, N • 12.

CXV. DF. WALVISCH.

Moderato.m^ÊÊ^s:V- ->-.: -J^^
N ieupoort en Oos-tendjBlankcn-berp staat o - ver - end,

•4
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^ËÉÉt^Ëë^fe-^giÉ:
van een wal - le - visch die aan land ge - ko - men is. %

$

t^_l

»

—

-é-

:/_!

—1*--

t- ^m^: ^=p=
1=:

Hij was in den balg veer-tig voet enhalf, hijwasinde

-^
-*- J ./j —*

—

~—â j^J ë

lang zes - en - zes - tig voe - ten lang. Hij was ge-

mm^m a: -&

be-ten in den steertj'enwas geen blan - ke weerd.

Nieupoort en Oostend,
Blankenberg staat overend,

Van een wallevisch

Die aan land gekomen is.

Hij was in den balg

Veertig voet en half,

Hij was in de lang

Zes-en-zestig voeten lang.

Hij was gebeten in den stecrt,

j' En was geen blanke weerd.

V. 10. Blanke. trois liards, environ sept centimes.

CXVI. HET VLOOITJE.

Allegretto.

't En is niet lang ge - le - den dat ik zat op mijn bed,
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i^^^^mk^i^^^^
ik zag ecn vlooitjc springcn, veclzwartcr aïs la - gct. Dat

f
^fr^

iî , " \ ' , y , \
• • 1

...;ikvlooitj'hccfl mij gc - I>c - tcn en bo-vcnthcii l>c

rrr-Ti^^ "^
wicrdzoodroinmclsgram, dat ik hci vlooi-tjc nam.

1. 't l'in is nict lan^î ^clcdcn

Dat ik zat op mijn bcd,

Ik zag ecn vlooitjc springcii,

Vccl zvvartcr als lagct.

Dat vlooitj' hceft inij gcbctcn
lùi bovciidicn bc !

Ik wicrd zoo cironimcls gram,
Dat ik hct vlooitjc nam.

2. Ik bond het aan zijn pootjc

Ken roo zijdc snocr,

Hct danstc lijk ecn zotje

In 't midden van dcn vloer.

Twec horens opzijn kopje,

lui aan zijn liais ecn stropje.

Ken stcertje aan zijn gat.

Wat gecstig vlooitjc is dat !

CXVII. MITTK CONFITTE.

f
Ronda.

"IT
.TGS^iS

Mit-tc confit - te, kom t' a-vondt'huis,'tis kctmis in mijn
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± •__

—

^ ^.—

j

Street - je, Mit- te con - fit - te, kom t' a - vond t'huis, 't is

-—-v

ker-mis in mijn huis. De ee-ne drinkteen po -tjethee, de

ander drinkteen po-tje kaf- fé. Mit - te con-fit - te, kom

r^ fois. 1^" fois.

:•-*: :±==^:::
:^=q^=i

-<&—

t' a-vond t'huis,'tis ker - mis in mijn stree - tje, huis.

Mitte confitte, kom t' avond t' huis,

't Is kermis in mijn streetje,

Mitte confitte, kom t' avond t' huis,

't Is kermis in mijn huis.

De eene drinkt een potje thee.

De ander drinkt een potje kaffé.

Mitte confitte, kom t' avond t'huis,

't Is kermis in mijn streetje,

Mitte confitte, kom t' avond t' liuis,

't Is kermis in mijn huis.

CXVIU. HET MANNETJE WAS ZOO R[JK.

Ronda.

Hi^à^^^l^^^l
'tMan-ne - tje was zoo rij - ke, 1 had een mooi mut s -je
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aan,aan,aan,'thad ccninouimuts-je aan. 'l Mulsjc was hct

zij - ne, en 't klep-jc was hct mij - ne. 'i Ken klep-jc en

'tan-de-re zij klep - ten te-gen cl - kan -de - re. t Wil

al van klcpjcs zijn, zijn, zijn, 'twil al van klepjcs zijn.

I. t Mannctje was zoo rijke,

t Had ecii inocjî niutsjc aan, aan, aan.

t Had cen mooi mutsje aan.

t Mutsje was hct zij ne,

Kn 't klepje was hetinijne.

t I^en klei)je en 't andere
Zij klcpten tegen clkandere.

tWil al van klepjes zijn, zijn, zijn,

t \\ il al van klepjes zijn.

t Mannetje was zoo rijke,

t Had ecn mooi vestje aan, aan, aan,

t Had cen mooi vestje aan.

t Vestje was het zij ne,

Kn de mouwtjes waren de mijne.

t Ken mouwtjccn 't andere
Zij mouwden te;^en elkanderc.

t W'il al van nijuwtjes zijn, zijn, zijn,

t Wil al van mouwtjes zijn.

t Mannetje was zoo rijke,

t Had mooie schocntjes aa:i, ain, am,
t Had mooie schoentjci aan.
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De schoentjcs waren dezijne,

En de gespjes waren de mijne.

't Een gespje en 't andere

Zij gespten tegen elkandere.

't Wil al van gespjes zijn, zijn, zijn,

't Wil al van gespjes zijn.

Et ainsi de suite.

Dans les Annales du Comité ftaniand de France^ t. IV, p. 105,

N ' 32, on trouve une chanson analogue.

CXIX. TSOOREN.

Ronda.

it :it i È
Tsoo-ren was een rîjk man, een koopman, een

-1 » » f ^—

T

= I

'S—T 'V

* î E^î t
mach-tig man, vvat kocht hij met zijn gel - de - tje en

goe - de-tje ? Een koei- tje dan.

—j-

Al de lie - den

vraagden aan mij, hoe da'k mijn koei - tje hee - ten wil.

^^=i^ ::l^-



r -^^m^-i :^
i-

ik mijn os cï\i.rour/ifiir:''s\\oï\<\s\ïï dat kot dat kot, en

• -f

's nurhlens we - der in 'tren-ne-tje.

r.soorcn was ccn rijk man.
ICen koopmaii, ccn machti*^ inan,

Wat kocht liij met zijiicn [^cklctjc

En ^ocdctjc? Ken kocitjc dan.

Al de liedcn vraa^dcn aan inij,

Hoc da 'k mijn kocitjc hcctcn wil.

Blij toc, licct ik mijn koc,

Vcttcklos, hcet ik mijn os,

Watcrbal^, hcct ik mijn kalf,

Zurcn azijn, hcct ik mijn zwijn,

Pottcbczcm, hcct ik mijn ezel,

Roo lapjc, hcet ik mijn schaapje,

Lanj^c krans, hcct ik mijnj^ans,

Lan^cn hais, hcct ik mijn zwanc,
Kokkelakok, heet ik mijn hane,

Tik tik tik, mijn hcnnctje,

's Avonds in dat kot dat kot,

En 's nuchtcns wcdcr in 't rcnnetje.

Voir WiLLEMS, N" 255 ; FiRMINiCH, I, 125, I jo, 346; il,8i4; III,

65; VON Erlach, I\', 425; Hoffmann von Fallersleben, H. />'.

Il, N" 184.

CXX. DE HOED \AN TAU LUS.

Allegro grazioso.

4:

Pau - lus die had een hocd, hebt gij niet ge-
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:F 11 -Ç^ 1
noeg, genoegjgenoeg, Pau - lus die had een hced,

::zs^: m --^-
p=i::izp_i3i

i

—

^-^ ^=^-^
hebt gij niet ge - noeg.

/ i

Eenhoed al zon-dervooi er-an,

Pressez.

^^^^^M
Pau-lus die was een e-del-man ! Pau-lus zijn hoed, hebt gij

niet genoeg, genoeg,

4

Pau - lus zijn hoed, hebt gij

--t

met ge - noeg.

Paulus die had een hoed,

Hebt gij niet genoeg, genoeg, genoeg,

Paulus die had een hoed,

Hebt gij niet genoeg.

Een hoed al zonder vooi eran,

Paulus die was een edelman!
Paulus zijn hoed,

Hebt gij niet genoeg, genoeg,

Paulus zijn hoed,

Hebt gij niet genoeg.

Et ainsi de suite, en remplaçant le mot /iû/;(^ par celui dun
objet quelconque.
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CXX I. M I KTJ K-\VANTJ K.

Ailcgru.

• -» -~m ^r "w—» -r M
t'
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CXXII. IN DE KLARE MAAN.

1. In de klare mane wil verstaan,

Dat de jonge meisjes met de knechtjes gaan.

Maar ze zijn al te jong van jaren,

Z' en kunnen nog hun matresse niet bewaren.
Dans de menuet al op zijn fransch,

En daar bij een contredans.

2. Goe hier en willen de meisjes niet drinken,

Geld in de beurs dat moet er klinken,

En een flesche wijn dat moet er zijn,

Ringjes en bolletjes en taartjes fijn.

Pour la mélodie, qui est une variation de l'air : Ah! vous diral-je^

maf?ian, voir ci-dessus N"" LXXXIX.

CXXIII. IN DE LANGESTRAAT.

In de langestraat staat er een huis,

In de drie vischjes is er een mooi meisje t' huis,

't Iseen meisje jong van jaren,

Geheel genegen om te paren,

't Is een meisje fijn, en 't drinkt zoo geern wijn,

Maar ze moet zoete gesuikerd zijn.

Voir la note précédente.

CXXIV. ZIJN DAT BEENTJES.

Allegro.

Hce-rc God en Hcc - rc ! wat een nian - ne - tjcn is
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1 ^-» • I . . ,,, 1 , • • • ]

dat? Je - su - ije, zijn dat bccn - tjcs! Van on - dcr

dun en van bo - vcn smal, en in het mid-den niemen-

^^^mM}jA ?^^ÉÉi
dal. Hee-re, Cod en Hee-re! wat een man-ne-tje is

'^^^m
dat? je-su-tjc, zijn dat been - tjes !

Hccrc, God en H^crc! wat ecn mannctjcn isdat?

Jcsutjc, zijn datbccntjcs!

V'an onder dun en van boven smal,

Kn in het midden niemendal.

Ileere, God e.i Heerc ! wat een mannetjen isdat?

Jesutje, zijn dat bccntjes!

CXXV. KLEEX KLOTERSPAAN.

Allegretto.

^m^^Ê^^Êmm^=^
Kleen klccn kIotcrspaan,w.-it doetj'hierin mijn hof? Gij

^=È=jtz^£^T~r9-j
--zirrp ^

ft=l

trckt al mijnschoone bloe-metjes of, on dal is veel le

:^^^^^^:.'i :z^m
grof. Ma - ma-tjc die zal kij -ven, pa - pa-tje die zal
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slaan. Kleen kleen klo-terspaan,laat al die bloeme-tjes

staan.

Kleen kleen kloterspaan,

Wat doct j' hier in mijn hof ?

Gij trekt al mijn schoone bloemetjes of,

En dat is veel te grof.

Mamatje die zal kijven,

Papatje die zal slaan.

Kleen kleen kloterspaan,

Laat al die bloemetjes staan.

Voir WiLLEMS, N"254; DE Coussemakek, N'' 140; Lebroquy, p.

124 ; IVodana, p. 197, N"* 24 et 25 ; Wiinderhorn. III, p. 432. FlRMi-
NiCH donne cette chanson pour ainsi dire dans tous les diale--*"

CXXVI. KLAAI GROOTEN VAAK.

Moderato.

:è=:P=nr=ft=^:jS- ES

Klaai, Klaai groo-ten vaak, mijn oog-jes val-Ien toe.

Jan - tje gaat zoe - te melk-pap e - ten van zijn va- ders

iw^m
bon - te koc. Koe, koe, luik uw oog-jes toel 'kHeb

lie-ver gel -de - tj'inmijnzak, als wa-ter in mijn schoe.
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Klaai, Klaai ^^rootcn vaak,

Mijn ooj^jes \allen toc.

Jantjc j^aat zoctc inclWpap ctcn

Van zijn vadcrs bontc koc.

Koc, koc, luik u\v oogjcs toc!

'k Hcb licvcr f^cltlctj' in mijn zak,

Als watcr in mijn sclioc.

CXWIl. JAN I)i: SMJPKR.

Allegro marcato.

^^^
Slijp srharen en mes«ien,Jan de slij-pcr is mijn co-

l^_^^MiË^^j^l?ai,...-^
sijn, hij hecft zoo veel ma très - sen, en

j'enheeftgeenecn voor mijn.

1. Slyp .scharen en messcn,

Jan cic slijper is mijn kozijn,

Hij hccft zoo vccl matrcssen,

Kn j'en heeft ^een een voor mijn.

2. Meisje, wiltjeen vrijcr hcn.'

'k Zal ccn mannctje pcizen.

Hij Nvoont alhier, hij woont aldaar.'

Kn 'k en zic niemand rcizcn.



222

CXXVIII. LIEDJESZANGER, DRAAI DEN HOED.

Moderato.

f—•—P—^—

J

:^=t ~9-

Liedjci - zanger,draaiden hoed.Weetj'het niet wij zul-len'"t

t
'V-

-k-

zeg - gen : Koe - ke - loe- re, de ha - ne kraait, hee - te

i=r=it t =^
^ ::&=

:p

koeken en zijn geen weg - gen, kra-mers kans, stee-ke de

^ ^=^
^=i

:i|:

gans, Kol - le - moeie die kan wel fransch.

Liedjeszanger draai dcn hoed.

Weet j' het niet wij zuUen 't zeggen
Koekeloere, de hane kraait,

Hecte koeken en zijn geen weggen,
Kramers kans, stceke de gans,

Kollemoeie die kan wel fransch.

CXXIX. MOL, WAAR ZIT GIJ?

Air de Midas.

Mol, mol, waar zit je?

De mol zit in zijn pitje.

Mol, mol, waar loopt je?

De mol loopt in zijn hoopje.

Wel, moUetje, hebt gij geen strooi van doen?
Ba, neen ik, zei de mol.

Mol, mol, mol!

En de mol zit in zijn hol.



^23

CXXX. MET KFNDETJE.

W' w-f^
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Il est hors de doute que cette chanson, ou plus exactement, ces

fragments de chansons, étaient connus longtemps avant Bonaparte;

mais personne n'a pu nous dire à quels noms ceux de Bonaparte et de
Russes (ici reuze, géant) ont été substitués.

CXXXII. JANTJE VAN COOLKERKE.

^:

Moderato.

:t

Jan - tje van Cool - ker - ke.

-7 ' r yr-
't is zijn va - ders

^^^3=* -^

com - pa - gnon. met zijn lee - re bon - net - tje

S :^:

en zijn hoed-je van car - ton. 't Is zoo een zoe-te

—1=1;;

—

'*—y—5—

J

:*
t;

::t

r S/ r ' w '/ w r ^
man-ne - tje, 'tdrinkt uit zijn va - ders kan-ne-tje

=p; t—1>^-

-^—

-

V
lek - ker bier-tje, bon, bon, bon, 't is zijn va - ders

i
ut

^-

com -pa - gnon.

Jantje van Coolkerke,

't Is zijn vaders compagnon,
Met zijn Icere bonnetjc,

En zijn hoedje van carton.
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't Is zooecn zoetc mannetjc,

't Dn'iikt uit zijn vacicrs kannctje

Lckkcr bicrtjc, bon, bon, bon,

't Is zc vadcrs conipa^^non.

\o\ï Annules iiu comitéJlamand de France^ i. \\\ p. 102.

CXXXIII. KATRIKN'rjK.

Moderato grazioso.

iJ^ P
Ons Ka-trien-tjc 't had een kind -je, 't was cen Cu - pi-

^m \

1 j r J r i-^-J^-J4-7—3=1
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Katrientje, ga-je gij mee,

Gaan wandelen rond de stce?

Br, neen ik, mijnheere,

'k Bedank je zeere,

Gij lacht ei mee.

CXXXIV. PRINS LOBBEDEE.

Moderato.

--nS

—

:=t=:
i

m
Prin-se Lob-be - dee was een tsen - te man, en een

, L

1i=P=^=t:=±-

tsen-te man was hij. Hij had een pa-ruik- je van co-

^
rin-thenaan, en een broek-je van geersten brij.

^__\

:t=-t: :f= T=

Hier een stoel, en daar een stoel, en op ie - der stoel een

i t:±: t-- —y—i^^ -r-
kus - sen. Maat-je, houd uw kin - ne - bak - je toe, of

t=t: £ Ë
'k sla er een pan - ne- koe-ke tus - schen.

Prinse Lobbedee was een tsente man,
lin een tsente man was hij.

Hij had een paruikje van corinthen aan,

En een broekje van geersten brij.
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HicTccn stfM:l, cil (laarccn stœl,

l'ji r)j) icdcr stocl ccn kusscii.

Maatjc, houd u\v kiiiiichakjc tr)c,

Of'k sla cr ccn paiinck^K-kc tusschcn,

\'olr FiRMiNicn, I, p. 231, Murtens^ Marlens^ Gose, vers 3, 4 et 5.

CXXXV. SIXTK NICLAAI VAN TOLICNTIJN

Allegro bcnc marcato.

^^:̂:^=^
Sin-te Niclaai van To - len-tijn, brcngm'censchuitje met

^•-s—

f

^ -v-^-^v ^
lek- ke - ren ding, en cen schuitje met saf - fe-raan,

^^=^=^
'kzal 'tal in mijn kof- fer- tje slaan.Mijn kof-fer - tje staat te

£
tnt

(V

:^^:

koo-pen voor tien pond en half. Mijn koe en is geen

r^==
^ rr z.

k̂alf, mijn peerd en is geen zwijn, 't zal o- vermorgen

i ^ g^3::p?=g
schip-per-tjes, schip-per-tjes mes - dag zijn.

Sinte Niclaai van Tolcntijn,

Brcn^; ni'ccn schuitje met Ickkcrcn din^,

En ccn schuitje met salTcraan,



— 228 —
'k Zal 't al in mijn koffertje slaan.

Mijn kofTertje staat te koopen
Voor tien pond en half.

Mijn koe en is geen kalf,

Mijn peerd en isgeen zwijn,

't Zal overmorgen schippertjes mesdag zijn.

\'oir Rond den Heerd, 2^ année, pp. 322 et 336.

CXXXYI. SINTE NICLAAl DE BISSCHOP.

Sinte Niclaai, de bisschop,

En de heilige man,
Die mij t' avond wat brengen kan,

Kousen en schoen die staan te pronken
Al in den heerd.

Als ik slape dat ik ronke,

Komt er een peerd,

Komt er een peerd zoo zeer geloopen,

Al in den nacht.

Sinte Niclaai, al met uw karre,

Breng mij wadde.

L'air de cette chanson est analogue au précédent.

CXXXVII. SINTE MAARTENS-AVOND.

Allegro marcato.

:fi^
-P-

^^
Sln-te Maar-tens - avond, en mijn tor - re gaat mee,en mijn

-^. -F—F-

?P=P=5^ \^=^
tor-re gaat mee, en mijn to - re gaatmeenaar Gent. En



# '-W.

— 229 —

« # •

i

als inijn moe-dcr ktx; - kcn baki, k/it-ten cr /«xjgtern om-

Stook vier, maak vicr 1er ce - re van sin - telient.

^-: '^^ : • • 1

Maarten is hier. In zijn bloo - le ar - re - men, hij

'^^^^^
zou zoo gee-ren

^r=^ "^^^
war - re-men. 'kZet-ten hem in een

hoek-je, 'kgevenhemdaareen koek-je, 'k zet-ten hem on-der de

P
m f p-

-^
-0 -

ta - fe - le, 'kge-ven hemdaar een wa - fe - le,

-^=^^I

—y—^
-n-F- î U ^ 1

'k zet-ten hem on-der don trap.

-y—t^

'kge-ven hemdaar een

i
;ii

?
scho - tel pap.

Sintc Maartcns-avoiul,

Kn mijn torrc ^aat nicc iiaar Gcnt.
Kn als mijn mocdcr kookcn bakt,

'k Zittcn cr gccrn onitrcnt.

Stook \icr, maak vicr

Ter ccrc van sintc Maarten i-- hier.
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In zijn bloote arremen,

Hij zou zoo geeren vvarremen.

'k Zetten hem in een hoekje,

'k Geven hem daar een koekje,

'k Zetten hem onder de tafele,

'k Geven hem daar een wafele,

'k Zetten hem onder den trap,

'k Geven hem daar een schotel pap.

Voir Rond deii Heerd, i^ année, 394; 2"" année, 24; Leven van den

Jf. Martinus^ door G. F. Tanghe, p. 58. Brugge, De Schryver-Van
Haecke, 1858.

cxxxviii. engelt;e gabriel.

Allegro.

t---
:t

En - gel - tje en - gel - tje Ga - bri - ël,

—.z^z^
-^^^^^^^^^- TT-

gij woontzoo ver van mijn kas-teel, mijn kas-teel al - lee-ne.

li^e
13rengm'eenkoek-je klee - ne en een koek-je groot,

leg het in Ma -ri -as schoot.

-F^

:f;

Ma - ri - a zal het

1

1 î^
beii - te - ren. Je - su - tje zal het sneu-ke - len en

^&^^^^ii^^
al de klce-ne kin -ders gaan cr een bcet-tjc van hcn.
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l'ji^cltjc cn^cltjc Ciabri'.'I,

(iij uoont /(xjvcr van tnijn ka^tccl,

Mijii kastccl allccnc.

Hrciîj^ m'ccn kockjc kiccnc,

lui ccn kockjc ^r(K)t,

Lc[^ lict in Marias schoi^l.

Maria zal lict bcutcrcii,

Jcsutjc zal lîct sncukclcn,

lui al (le klcciic kiiulcrs

Gaan cr ccii bcctjc van 1k n.

LXWIX. NIKUWJAAR-AVONI).

Konda.

|.V^J^PPf^PP-5jpg^,..;JV V
' '

9
'tWas op een nieuwjaar - a-vond,de bakker sloegzijn

y^:^^^^^$
ï

:p^Qc ft=:^ É:|=

wijf, al met een hee-te pa - le, zoo decr-lijk op haar

.tfe=^=t•SgÈSEiïE^EïS £g1T'^r73
-N—t-

-m—

»

lijf. Wat /ounwijdenbakker ge-veu al voor zijn nieu-we-

m

:k-±i^^g->r^--j^^p=# ¥=0 mjY ' ' ?"

jaar? Een kin-detjen in de wie-ge met schoon gekreukeld

^^9=r
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Récitatif.

Jan Bap-tist - te. Sui - ker in de kis - te,

N ^S.

vleesch in den pot. Jan Bap-tist' is een groo-te zot.

't Was op een nieuwjaar-avond,

De bakker sloeg zijn wijf,

Al met een heete pale,

Zoo deerlijk op haar lijf.

Wat zoun wij den bakker geven

Al voor zijn nieuwejaar.^

Een kindetjen in dewiege
Met schoon gekreukeld haar.

Hoe zoun wij dat kindetjen heeten ?

Jan Baptiste.

Suiker in de kiste,

Vleesch in den pot.

Jan Baptist' is eengroote zot.

Voir Rondden Heerd, i^ année, p. 40; 2^ année, p. 35 ; i !•= année, p.

66; IVûdana, p. 193, N^ 18. Dans HOFFMANN VON Fallersleben,
//. B. XI, N" 22, le 10^ couplet, et N*' 129, le 6*" couplet, sont à peu près

identiques aux vers 5 à 8 de notre texte. Dans une chanson rapportée

par FiRMiNiCH, I, p. 55, le boulanger du Holstein, se sert aussi de la

pelle pour battre sa femme.

CXL. PAPEGAAI, HOE LAAT IS HET?

Ronda.

:â^ î =fa =i^q

Pa - pe - gaai, hoe laat is 't al ? Tien en half de

=#1-

—b—Ë—5^==
klok op u\v balg.
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Papcj^aai, hoc laat is 't al ?

Tien en halfclc klok(-»i) uvv bal;(,

De liaincr al op u\v nckkc,

Ocduivcl zal u tikkc tckkcn.

•C» 4- • •

CXLI. l)i: l'AI'KGAAI IS /IKK.

^ > ^ 5! *- î^ ^ ^
• • • • • . N" / . .

/ / ^ ^ I / ^ • •

Papegaai is ziek en hij moet sterven. Maak ecnap-pel-

^B=^=EE4gË^4a:j =fc=i

moes al van con - ser - ve voor on - zen gaai, voor on - zen

^ <̂
0-

-V^
gaai, voor on - zen al - 1er - lief-sten zoe-ten pa - pe - gaai.

Papcf^aai is zick en hij moet sterven.

Maakeen appelinoes al van conserve

Voor onzen gaai,

Voor onzen allerliefsten zoeten papegaai.

CXLII. DE PAPE(;AAI.

Ronda.

^g^S^^ £ :n

I )c pa-pe-gaai hecft zijn klecren ver-kocht tôt Thou-

^^m- m
:fc.=^tC

rout, tôt Thou - lout, voor eeii bcci - tje ka - lis - sic -
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t t

hout. Wat moet hij nu al gaan ma ken ? Pop-pe de

i

*=3=*
^-:

iË m ^m itzÉ^l^i
gloes, poppe de gloes, pop-pe den vas - ten a - vond.

De papegaai heeft zijn kleeren verkocht

Tôt Thourout,
Voor een beetje kalissiehout.

Wat moet hij nu al gaan maken?
Poppe de gloes,

Poppe den vastenavond. .

CXLIII. MEVROUW DEN BOODSCHAP.

Ronda.

=]ii
:fi:

^=^=t t-- :t =^

Mevrouw den boodschap, vvaar zijt je dan? Me-

t-

:^-

4= 4 1^ 1

vrouw den bood - schap, waar zijt je dan? En hebt je mijn

x 1—t'n
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waar zc, is't dat je kan. Kn en jjeef ze niet ecr-der

#

—

Wf • _> l

/ / I

^
1

wee - re, ux meerder ee - re, tôt meerder siaat,

(| .-y^^ïjil^^^p.-ri
niet voordat je z'cn kust,drie maal aan de ro - ze, ro - ze,

f^trgrzl:
=^ E 1

niet voor dat je z'en kust en drie maal aan de roz' en

TT—p^r-f

—

r f r ^— * * r f
— * ' ? r
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Tôt meerder staat,

Niet voor dat je z'en kust

Driemaal aan de roze, roze,

Niet voor dat je z'en kust

En drie maal aan de roz' en rust.

En doe 't nog wel zes keeren,

Of 'k zal je 't kussen leeren.

En hebt j' het niet gedaan,

Aan den dans zoo zuUen wij gaan.

CXLIV. DE GODDELIJKEN BOOM.

Allegro. .^.

^=2:=fc
î=î: v-t^ :t;

t. t;

i^

En de boom en deboom en de god-de - lij - ke boom,en de

^H
t:

i

boom die staat in d'eer-de, en er rijd een manne - tje te

peer - de. En de.

En de boom en de goddelijke boom,
En de boom die staat in d'eerde,

En er rijd een mannetje te peerde.

On répète ce fragment autant de fois que l'on veut, en dansant

autour d'un arbre ou d'un objet quelconque.
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CXLV. OUDEN KZKL.

Andante non troppo

g^p|;5fejipjEy-Yf# ^̂-ri

i
I:

Ou - dcn ou - dcn zc c, uw GO - ren zijn 200

S^^
langl W'.'it j^aan w hem ge - ven t' e - te - ne de

=ôi—^^'—d^ ''^—-^

ghee - le \ve - kc langi Hooi en strooi,

peer - de ma fooi. 'tDochter-tje moet af-gaan, de

# -
=i: t

^=V £ :f= fc

kar en kan nict voortgaan. Huîgaatmijn kar - re voort.

?=¥
Hu ! gaat mijn kar-re voort. Hu! gaat mijn kar - re voort.

Ouden ouden ezele,

Uw oorcn zijn zoo lang !

Wat gaan w'hcm f^cvcn t'ctcne

De *;chcclc wckc lang?

I looi en strooi,

Peerdc ma fooi.

't Duclitertje inoet afgaan,

De kar en kan niet voortgaan.

Huîgaat mijn karre voort.

\'()ir i>K CoussEMAKKR, N" loç; Hoffmann von fallkrsi.ebf.n,
//. J>. II, introduction p. 43.
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CXLVI. KLEEN KLOOSTERTJE.

^h

Marcato.

^mm^^^^m^m^
Kleen kleen kloostertje ge - spa-ren, van ze-ven ja - len,

7^-i^ ^^-if^=^'-^^—. p --^==1^



— 239 -
Klccn klccn kl<K)Stcrtjc ^cspan-n,

V'aii /.cvcn jarcn, arcn.

Mcisjc, wilt }^ij iiiaaj^detjc zijii,

Gij inoct u kccTcn oimnc.

Om end' om is ommc i^ckccrd,

Trck de slotcrs van tic zec,

W'ij ^aan de zee ^aan sluiten

Van binnen en van buiten,

Waar al de klecne vischjes zijn,

lui de [^r(X)te van buiten.

Dat er nieinand aan en kan,

Nicts andcrs als de voerman.

\'ari.inlc des deux premiers vers :

Kleen kleen kloostcrtjegesponnen,

Van zcvcnjarcn onime.

Aux vers 1 1 et 12 on substitue le plus souvent trois vers de la chan-
son de W'alvisch^ N" CX\'.

Voir W'odana, p. 198, N" 27.

Dans celte ronde, chaque fois qu'on arrive aux mots: Gij moetu kee-

r,n omine^ un enfant tourne le dos en changeant de mains. Ouand tous

se sont ainsi retournés, il exécutent la ronde avec plus de rapidité, en
criant :yw, ce qui termine le jeu.

CXLVII. DE BLAUWE BLOEMPJES.

Ronda.

ï --r^- i^

oï
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Ci-li - a.dans ! Kat to - tje, Kat - to - tje ! Ci - li - a, dans ! Kat-

to -tje!

De blauwe bloempjes staan in 't koorn,

En de witt' al in het riet.

Ik heb er mijn zoetelief in verloren,

En 'k en vinde ze nievers niet.

Cilia dans! Kattotje, Kattotje!

Cilia dans! Kattotje !

Ronde. Les enfants se tiennent d'abord par les mains. Aux mots
Cilia^ da?îs, ils placent les mains sur les hanches, et dansent et chan-

tent en répétant la finale.

CXLVIII. DE STEENE BALK.

Ronda.

:lii^iiii^^^^^^i^^
Onder d'eerd'en bo - ven d'eerde staat er een steene

M -^^
bal - ke.'kWenscht'dat gij mijn zoe - te lief wa - re,

1^^
I

I /
'kzou u wel lee-ren kol - ken. Kolk,kolk,mijn zoe-te lief!

t—F=i/-^

—

J^

Hebt gij mij niet een kleen let - je lief.? Schuifvan kan-te, gij
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/ / y ^

vui-lc ma - ran - te, schuif van kantc, ken

I
/ic u nict!

OiulcT d'ccrd'cn bovcn dccrclc

Staat cr ccn stccnc balke.

'k Wciisclît'dat \(\] inijn zoc-tclicf warc,

'k Zou u wcl Iccrciî kolkcn.

Kolk, kolk, inijn zoctclicf !

Ilcbt ^ij mij nict ccn klccn Ictjc licf?

Schuif van kantc, <^ij v uilc marantc,

Scluiif van kantc, 'k en zic u nict!

\'<)ir ll'oiiana^ p. 83, N., 7.

Konde. Aux mots:.SV/;////T'<m Xv///A', un des enfants est exclu du
«:erclc. Rtîduitc à peu près do moitié, la ronde se dissipe.

V. 2. Serait-il (juestion ici des colonnes d'/r////// ou /niiinsui* Voir

Sl.MRCH K, .l/////<;/<'.i.'/V, p. 288.

CXLIX. EKNK HLAUWK IJLOKM.

f c_r r g-^^/—i*- ^
'k Hebhier een'blauwe bloeminmijnhand,aan uienzalik ze

^ fr-|V-f^
|

V
1 d g—tr-^

ge - ven? (ieefz'aandedochter die nef- fens u staat, op

/
dai ic lan^ zou le - ven. Dans en spring, en

• *'

^ / / /-

ga daaruit de niiddel en kusdaar ec • ne, kusdaar

16
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een' die 11 aan-staat, dat ze naar de rechterhand gaat.

'k Heb hier een' blauwe bloem in mijn hand,

Aan wien zal ik ze geven ?

Geef z aan de dochter die neffens u staat,

Op dat ze lang zou leven.

Dans en spring, en ga daar uit de middel,

En kus daar eene die u aanstaat,

Dat ze naar de rechter hand gaat.

Voir VVodana, p. 82, N" 5.

Cette ronde se chante en chœur comme les six précédentes.

Au milieu du cercle un enfant est -debout, tenant en main une fleur, et

à défaut un morceau de bois ou une pierre. Vers la fin de la chanson
cet enfant en embrasse un autre, puis il est remplacé, et la ronde re-

commence.
Les trois dernières rondes se chantaient généralement l'une à la suite

de l'autre, près ou autour des feux de la St. Pierre.

Ces feux s'allumaient au milieu des rues ou des carrefours, le soir de
la fête de St. Pierre. Ils étaient le signal de divertissements, de danses
et de jeux, auxquels tous les voisins prenaient part, et qui se répé-

taient très-souvent pendant le courant de l'été. La tradition dit que,

dans des temps très-reculés, on brûlait dans ces feux des cornes, des

os et autres déchets d'animaux, dans le but de purifier l'air et de dis-

siper les vapeurs délétères. C'est à cet usage que fait allusion le dic-

ton brugeois: Ze bra?iden (men brandt) hoonis, pour désigner en hiver

une journée extrêmement froide.

Voilà pour la tradition; mais nous croyons que ces feux et l'usage d'y

brûler des os et des déchets d'animaux ont une origine toute diffé-

rente, pour laquelle nous renvoyons à SiMROCK, deiitsche Mytholo-
gie, p. 567.

Dans Biisching et von der Hagen, p. 420, on voit que les mêmes
feux, avec les divertissements auxquels il donnaient occasion, étaient

encore en usage à Bruxelles à la fin du siècle dernier.

A Bruges, malgré l'opposition de la police et les désastres qui accom-
pagnèrent le régime français (1791 à 1815), ces feux persistèrent. De
nouveau défendus par le gouvernement des Pays-Bas, ils avaient

entièrement disparu vers 1820.

La coutume qui existait encore, il y a une cinquantaine d'années,

dans eertains quartiers pauvres de Bruges, de brûler dans un feu de
joie les branchages ou mats qui avaient servi à décorer les maisons
sur le passage de la procession, a-t-elle des rapports avec les feux de
la St. Pierre, c'est ce qu'il est difficile de dire; à cet égard la tradition

est muette.

D'autre part on ne voit pas qu'aucune croyance ou usage superti-

tieux se rattachât à l'un ou à l'autre de ces feux.
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Ronda.

H
• 9

/ /

T'sil - le

CL. TSILLKTJK.

' / ' -^
ri

ijc had ccn rtui - tjc gc-kocht, ccn

E EEE Tl
flui tjc van twcc blan - ken. F'raai, Tsil - le - tje,

:fe=f!=t
fef ' ^w ' •5 1

roer luv bel - Ic-tjes, en laat de meis - jes dan - sen.

Tsillctjc had ccn fluitjc {^ckocht,

Ken fluitjc van twcc blankcn.

Fraai, Tsillctjc,

Rocr u\v bel le tj es,

Kn laat de mcisjes danscn.

En prc^sence de ce fragment et de l'expression: Tsilletje leeft no^^

dont on se sert pour dire d'une fac^on plaisante que tout espoir n'est

pas perdu, on se demande si le nom de Tsillctjc ((iilles) n'est pas ce-

lui d'un personnage réel, ménétrier ou bouffon. Les mots: Roer
uw bellctjcs (agitez vos grelots), paraissent désigner ce dernier

emploi.

CLL KOLLEMOKIL
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'kheb u zoolief ! Ba
^ r ^

ja je, mijnheerj'en geeft mijniets.Mijn-

hee-re deed af zijn hoed - je, en Kol - le - moei-e deed

-fi H ^:-- -^ ---.-
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—

LUI. (.OU (.KUKNKK KOl.LF.MoKIK'S /JKL.

Allegro.

f 1 • • I . . ^ ^ J
M / ^ / ^ ' I

( iml gc - dcn - ke Kol - le- inoeie's zie - le, lecf- de zc

•" -, -. -, -.'-[ , 1^ f'
I r »~ j-w-H

nog z'en wa - re niet ilood. Z'hI zoo geern ap - pels en

P^P?- ' 1 ^
f"-1t ir-ft

?^

pee - ren, zoe - te meik en wit - te - brood. Wie ligt er

t-f^-H-
t ^̂^-^-^^̂ ^^

hier ach-ter op 'ikerk-hof? Kost ze nog plakken en wa-fel-tjes

^^^m i=^=F

bak-ken,zc leef - de - de nog.

God gcdcnkc Kollemoeie's ziele,

Lecfde zc nog z'cn ware niet dood.

Z'at zoo gccrn appels en pecren,

Zoete mclk en witte brood.

Wie ligt er hier achter op 't kcrkhof.'

Kost ze nog plakken en wafeltjes bakken,
Zc Icefdcdc nog.

CLlll. EEN ZAK TK MALEN.

Ronda.

i i^^^^^^#

—

ë-

'k Heb hier nog ecn zak te m.i -Icn, ecn /ak le ma - len,



'tis voor broeder Ja - cob. Is ze ge - ma - len gij

*
5^^EE _;^_i

E--::zr t :[;=^t:

moet zc be - ta - len, 't is etn zak vol cr - re - we - ten.

:^--^^
:i

/ / /
=ç

'/ / / " '^ '^ '/ ' /
Schud ze maar op, Car - tou-che, Cartouche, schud ze maar op, Car

fe: 37EE^^

tou - che !

'k Hebhier nog een zak te malen,

't Is voor broeder Jacob.
Is ze gemalen
Gij moet ze betalen,

't Is een zak vol erreweten.

Schud ze maar op, Cartouche!

CLiv. dp: hemel is de onze.

Moderato grazioso.

ô:
fczt^^i -•—•-

Laat ons te sa-men vroo-lijkzijrij de he-melzal de

S"^
on - ze zijn. De he - mel is de on - zc, de

i^ip^l^^ii^-

^^^-
he - mel is de on - zc ! En wa - ren wij dan zoo
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s

^ • ' . • • . .

•" / / ^ / /

vroo-lijk nid, de he-inclcn vsa-rc de on - /c niCt,iiUiar

h
. . . • P^"' •^ 1 • • ' • m
nu is hij de on - ze, maar nu is hij de on -zcî

Laat ons te samcn vrfxjlijk zijn,

De hemel zal de onze zijn.

De heinel is de onze î

Kn waren wij dan zoo vrocilijk niet,

De hemel en ware de onze niet,

Maar nu is hij de onze!

\'oir Amiitlt'^ iiu iomitt'Jlanuuid de France^ t. I\'. p. 104, ciic par

f- irniini( h, 1 1 1, p. 692.

Ronde. Le dernier vers se répC*te plusieurs fois, pendant ([ue les en-

fants font toute cspccc de gestes de joie.

i

CLV. TUSSCIIKX rilOUROUT KN l'ARIJS.

Marcato.—^ -

Maartusschen Thourout en Pa - rijs, maar tusschen

^ ^=^:
1—&—

f

Thourout en l'a - rijs, daar woonter ec - ne, gij weet wel

t
l=;»=fc=?c 3^ ^^^

wic ik mec - ne, daar woont er ec - ne niijn - hce-

4 .
- • • 'I • ' •

' r* ' • •
:

rc. llijluuldric dochtcrtjc3 rie - re, hijhaddrie
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;Ep:

dochter-tjes fie - re.

;:Iii=:L=i
zztzÉ:

al- zoo zijn hun-ne ma - nie-re ma-

:E&EE=^à:
tzzip: t iii

nie - ren, al - zoo zijn hun - ne ma nie ren.

Maar tusschen Thourout en Parijs,

Daar woont er eene,

Gij weet wel wie ik meene,
Daar woont er eene mijnheere.

Hij had drie dochtertjes fiere,

Alzoo zijn hunne manieren.

Jeu de gage. Les enfants chantent. L'un d'eux se tient au milieu

de la ronde et fait un geste que tous les autres doivent imiter; celui

qui se trompe, donne un gage.

CLVL LANGS E£N GROEN HEIDETJE.

Langseengroen hei-de-tje kwamik ge - treden, langseengroen

A-^
-^-k—>^k r: i

hei-de-tjekwamik ge-gaan. 'kWasinmijn hem-detje, van tiktak,

• •~i—T—=•
\

/
*:

tzt
ï

tik tak, hemdetje,'kwasinmijn hem-de-tje, van tiktak tak.

Lan^^s een groen hcidetje kwam ik getreden,

Langs een groen lieidetje kwam ik gegaan.
'k W'as in mijn hemdetje,

I
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Vîin tik tak, tik tak, hcincictjc,

'k Was in inijn hemdctjc,

Van tik tak tak.

Fragment d'une autre jeu de i^nf^t. Nous n'avons pu retrou\cr la

manière de le jouer ni la suite des paroles.

L'air, qui est altère^, reproduit en partie un air connu, en partie la

ronde prcc(îdenlc.

CLVII. Il HT HAZKTJE.

Bene marcato.

• 1 : 1^=^

Waar zul - len wij, waar zul - len wij dat ha - ze - tje gaan

ja - gen ? Door denboschen door de ha -gen,

$ £ E¥
daar zul-len wij dat ha - ze • tje ja - gen. Fraai,haas-je,

-I ^
^ :t=:=t

zoek u\v kost, al door den bosch. Laat hem losl

Waar zullen wij dat hazctje gaan jagen?
Door dcn bosch en door de hagen,
Daar zullen wij dat liazetje jagen.

Fraai, haasje, zoek uw kost,

Al door den bosch.

Laat hem los !

Variante:

Waar zullen wij dat hazetje jagen .^

Al door den bosch. door bosschen < n door hagen.
Fraai, Mietje, gij en ikkc,
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Onze tuin is al te dikke,

Dat hazetje moet gejagen zijn

Al door den tuin!

Voir DE COUSEMAKER, N° 104; IiWt«mt, p. 87, N 7.

Il V aune quarantaine d'années, on rencontrait encore dans les quar-

tier écartés de Bruges, lors des fêtes patronales des paroisses, des trou-

pes de jeunes filles se tenant par la main, qui chantaient cette chan-

son et barraient en même temps toute la rue. Il est a supposer qu autre-

fois le passant qui les rencontrait, devait acheter ou payer le droit de

passage, ce qui exphquerait l'espèce de cri ou signal de laisser passer

qui termine la chanson.

CLVIII. MASSOUFFEL.

Allegro.

Van waar komtgij ge - treden, Mas - souffel, Massouffel, van

S

:é=é=:=:-T
H=^îE^?±Er=E=EEÎ^=:i=31=^'=

waar komt gij ge - tre- den, Mas - souf - fe - le ?

1. Van waar komt gij getreden,

Massouffel, Massouffel,

Van waar komt gij getreden,

Massouffele ?

2. Ik kome van onder de aarde enz.

3. Wat hebt gij daar gelaten enz.

4. Een mandetje met taarten enz.

5. Aan wien zult gij dat geven enz.

6. Aan een van mijn naaste gebeurtjes enz.

7. Waar wonen uwc naaste gebeurtjes enz.
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H. 7A'} woncn rcchtovcr mijii dcurtjc,

Massouffcl, Massouffcl,

Zij woncn rcclit(Acr inijn dcurtjc,

Massouffclc.

Voir Kondden Mvn/, 4'=annt^e, j). 47.

Jeu. Un enfant les yeux bandés, se lient au milieu de la ronde. Après
le dernier couplet a lieu le dialogue suivant.

S'adressanl h l'enfant qui se tient au milieu on lui dit :
*^ /.oek naal-

dcH. " -- L'enfant fait le geste de cher* lier, et répond: " '/' l:n \tndf
çecne." — '' Zotk spelden,'' — ''k En -.•inde i^ente,'' — '' n'aar is

tburf " — " /// tvat. " — '* Keer u dricnuuil om end'om en i^etf eik

ivat! " L'enfant se tourne et relui qu'il parvient h loucher, prond sa

place dans la ronde.

CLL\. FRANCE AU ROY.

Vivace,

i^->- / ;^^
Ik zal cr mijn schui-tje gaan kce-rcn en gaan wen-den,

--mÊi

3

^"^"^^
om cen an - der liefd' - bo - de - tje te zen - den.

î
î:

E - delheerfrank ko - ning zo - ning, e - del heer Fran-

i ^4r=it £ a?:z=tr

«;oo. Fran - ko de bccn en Fran-ke de noo.

I. Ikzal cr inijn schuitjc gaan kccrcn en ^aan wcndcn.
Oni ccn andcr licfd'-bodctjc te zcndcn.

lùlcl liccr frank konin^ zonin^,

Ktlcl hccr l*'rantj(M).

l'Vankc de bccn en Frankc de noo.
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2. Jouffrouwe, 'k heb d' eer 'k kommen u te vragen,

Of ik zou mogen uw dochterbehagen?
Edel heer frank koning enz.

Wat doet hij voor zijn ambacht?
't Is een kleermaker.

3. Mijn dochter is te hooge verheven,

Zij en is voor geen kleermaker te geven.
Edel heer frank koning zoning,

Edel heer Françoo.
Franke de been en Franke de noo.

Ce jeu est un divertissement plus particulier aux filles.

Les enfants se tiennent par les deux coins du tablier, ou par la robe, et

forment un longue file, qui se déroule en serpentant. A la fin du pre-

mier couplet, elles arrivent devant une autre enfant qui représente la

mère, ayant sa fille à sa droite. La troupe s'étant inclinée, on commence
le deuxième couplet. Après le troisième, la bande part en chantant
pour revenir aussitôt. Quand on veut terminer le jeu, ou quand une
autre doit remplacer la mère^ les enfants s'élancent confusément sur

Isijille et l'enlèvent.

La demande et la réponse qui suivent le deuxième couplet ne sont

pas chantées. La désignation du métier varie toujours.

P

CLX. WIE ZIT ER IN MIJNEN TOREN.

Ronda.

"--¥
:[==::={=:

4=: ±=^

Wie zit er in mijn tor-re.'' Rom,rom, fi-li-um. De

^; X^--I
—

=^= :t=

schoonstemaagdvan Brug- ge. Rom, rom, fi - li -um.

I. Wie zit er in mijn torre.'*

Rom, rom, filium.

2. De schoonstc maagd van Brugge enz.
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3- /ou k zc iiict mo^cn aanschouu'en ? cnz.

4. Al de muurtjcs zijn tocgcnagcld cnz.

5. Zou 'k nict moj^cn ccn muurtjcafzagcn?
Rom, rom, filium.

Une petite fille est àgenoux au milieu de la ronde; les enfants qui

rcntourcnl soulèvent sa robe à la hauteur de la tête.

Pendant qu'on chante le pren^ier couplet une autre, tenant son
mouchoir ou son tablier sur l'dpaulc jjaucne, se promène autour du
cercle. Apres le deuxième couplet la robe est soigneusement replie^e sur

la tête de celle qui est h genoux, et y est maintenue par toutes les

enfants.

Au cinquième couplet l'enfant qui marche autour de la ronde, retire

deux ou trois enfants et les frappe de son mouchoir en j^uise de massue.
La chanson est reprise jusqu'à ce que toutes les enfants soient écar-

tées. Alors a lieu une espèce de mêlée, après laquelle on s'empare de la

vt'eri^i', dont on découvre la tête.

On trouve le même jeu avec des paroles h peu près identiques dans
SiMKOCK, Kùuicrbuch^ N" 831 ; mais les détails offrent moins d'origi-

nalité.

Voir aussi Wodana^^. 218 et Wunderhorn^ III p. 445,

CLXI. SERVI SANTE.

Konda.

ÎEE
-'jf^~^ %

Mijn - hce-re, 'kwil dat j'aan ta • fel zaat, aan

'^m- ; i -^^^^^^ =^=

ta - fel zaatj'kwil dat je mij de -zen brief af-laast.

% w-rrr-' 1
Scr - vi ser - vi san - te, nos - ter do • mi • num.
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1. Mijnheere, 'k wil dat j'aan tafel zaat,

'k Wil dat je mij dezen brief aflaast.

Servi servi santé, noster dominum.

2. En als deze brief zal zijn gedaan,
Marie en Jan zullen uit spelen gaan.

Servi servi santé, noster dominum.

3. Mijnheere, wîj zeggen zoo zeer: God loont,

Dat al die maagden zijn gekroond.
Servi servi santé, noster dominum.

Ces couplets ont été dictés comme fragments d'un jeu perdu déjà
à la fin du dernier siècle.

La mélodie rappelle l'hymne de l'Eglise: A salis ortus cardinefulget
dies etc.



poésies populaires tJibersrs,
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L laecit Biblique.

DK SCHKIMMNC.

Hcmcl en .lardc hccft (jod ^cschapcn,

lui zcs (la^en lan<; ^carbcid,

lui dat met f^roote neerstighcid.

Den zevenden daj^ is God gaan rusten,

5. 1'2n daaroin ^ebiedt ons God
Dat wij zoudcn vieren den Saboth,

D.it wij zouden vieren den Sabothdat^.

Hooveerdig mensch, wil hooren,

Die van stof en aarde ter wereld kwamt :

10. Als God de Vader dacht in zijn ei<;en,

Die man en mag hier niet zijn alleene,

Wij moeten dien man eenc hulpe geven,

God is bij Adam getreden :

" Adam, wilt gij mijn ^eboden doen,

15. Hier op dezen wilden zoen?
't Paradijs zal ikugeven
Om in te gaan wandelcn <^chcel uw Icven,

Om in te gaan wandelcn voor uw wellusten.
"

Adam zoo zoete lag in zijn ruste,

20. Een rib heeft God uit zijn lijf genomen,
En daarvan gemaakt cen vrouw.
Alz(jo gauw zei Adam ook,
Hij begon tekijken op zijn huisvrouw,
ICn lîij zei: " Gij zijt van mij,

J5. (iij zijt van mijn ei^^en vleeschen beenderen rein,

Gij zijt van mijn eigen vleesch en beenderen.
"

Eva is naarden nocn in liaar hof i^aan wandelcn,
Om haar lustje te gaan volbreni^en,

Tut dat zij aan eenen boom kwam,
* Toutes les pièces contenues dans cette seconde partie, à l'excep-

tion d'une seule, qui sera indiqut^e en son lieu, se débitent sur Tair mo-
noioiu- (l.)iiné aux N"^ XXW'lIl et XL.

«7
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30. Waar dat 't serpent van onder Isl^.

't Serpent bcgon kwaad te stokcn,

H et heeft deze woorden gesproken :

" Eva, proef van dezen vrucht,

Proef van den appel, hij is onverzucht,

35. Proef van den appel, hij is delikaat,

Dan zult gij weten goed en kwaad,
Goed en kwaad, als goden.

"

" Neen ik, zei Eva, 'k en zou 't niet doen,

De Heer heeft het verboden.
"

40. Eva heeft den appel in d'hand genomen,
Zij iser mee bij Adam gekomen:
" Adam, proef van dezen vrucht,

Proefvan den appel, hij ig onv^erzucht,

Proef van den appel, hij is delikaat,

45. Dan zult gij weten goed en kwaad,
Goed en kwaad, als goden.

"

'* Neen ik, zei Adam, 'k en zou 't niet doen,
Want de Heer heeft het mij verboden.

"

Adam om zijn lief huisvrouwtje niet te bedroeven,

50. Hij heeft van den verboden vrucht gaan proeven.

Als Adam dacht in zijn eigen,

Dat hij het gebod van God had overtreden,

Ifte bladeren heeft hij genomen.
En daarmee zij ne naaktheid heeft hij bedekt.

55. God riep tôt Adam, zijnen knecht:
'* Adam, Adam, waar zijt gij dan ?

"

" Heere, Heere, ik ben naakt!

Heere, Heere, ik ben hier!
"

" Adam, wie heeft u dat gezeid?
"

60. " Heere, mijn vrouwtje heeft mij verleid.
"

Toen sprak Eva: "Heere, 't serpent heeft mij bedrogen.
God kwam op den zellden tijd,

Hij heeft het serpent vermaledijd,

Tôt in het diepste van de aarde.

65. God die gaf het vurig zweerd,

Het vurig zweerd heeft God gegeven,
i-Van Adam en l^va wcl,

Zij zijn er mcde te gader uit 't paradijs gedreven.

Adam moeste spitten en delven,

70. in 't zweet zijns aanschijns winncn zijn brood.
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ICva inocst in j.ijiieii smcrt twcc kindcrcn bareii.

Adam won twcc zoncn,

Oin bij /ijn luiisvrouwtjc te woiicn,

Hij /ijn liui.s\ roinvtjc die ICva was,

75. De ccnc Caïn, de andcrc Abcl.

Caïn was ccn akkcrman,
Abcl was ccn schaaphcrdcr dan.

Caïn was zccr ^icri^;,

Abcl was gocdcrticrij^.

80. 't Cicbuurdc oj) zomcrschc dafjcn,

I)at Abcl ccn offrande /.ou docn,

Hij offerdc ccn klecn iammctjc tcder;

Dat was God zcer aan^cnamc,
De rook is naardcn hcmel ^esla^en,

S5. t Was een tecken dat d'offrande aan (iod bchaaj^dc.

t (iebuurdc op zomcrschc da^jcn.

13at Caïn ccn offrande /ou docn,

I îij offerdc ccn der minstc vruchtcn van de aardc;

t Kn was (jod niet aanj^enamc,

90. De rook is naar de aardc gcslagen,

't Was tecken dat d'offrande aan God nict en behaagde.
't (iebuurdc op /omerschc da^^cn,

Dat Caïn zij nen broeder Abcl tc^cnkwam;
Ecn kakcbccn hceft hij fjcnomcn,

95. \\n jrcslc^en /ijn broetier dood.

Dat was d'allereerste moord
Die op de wcrcld Ljebuurde.

God kwam in dcn middernacht :

" Caïn, Caïn, waar /ijtq;ij dan .^

"

100. " Hecre, Hccre, ik ben hier.

" Caïn, waar is uw broeder Abel gcvarcn ?
"

" Ileer, en dat en wcet ik nict,

Moet ik mijn broeder altijd bcwarcn?
" Caïn,<^ij /ult noi^ bevcn voor mijn aanschijn,

105. " 't Hlocd van uwcn broeder roept wrake
In dcn hemel over u.

God ^Mii^ Caïn verstooten,

Hij is <jaan woncn naar dcn oosten.

Hoe meni^c vruchtcn van Caïns kwaad
I !0. /iet mon ^eheel de wcrckl deurc?

't I-'n /al iiit^t incer i^eburen.



2. %ts JI5omb;ceÊ.

I.

Een geloove van Christus verheven.

Abram die sprak Jacob (sic) mede
Op den berg van Sionede,

Op den dag van hede.

De Heere God leeft die ailes geeft,

Die hemel en aarde geschapen heeft,

Die 't drinken voor ons geschonken heeft,

Die uit den bitteren kelk gedronken heeft.

Tvvee steene tafels van Mozes geschreven.

Drij heihge Patriarchen.

Vier heihge Evangehsten.
Vijf bloedige wonden Christi.

Zes kruikjes gevuld met water en wijn.

De Heer heeft ze verandert in koelen wijn,

Als God naar debruiloft ging,

Naar de bruiloft van Canna in GalHlei,

Waar Jésus zijn eerste mirakeltje deed.

't Eerste mirakeltje dat God deed
't Was op Rigoors kasteeltje

Waar Mozes zijn tien geboden ontving.

Zeven gaven van God den Heiligen Geest.

God verleene ons gratie allermeest.

Acht zaligheden.

Negen chooren derengelen.

Tien geboden des Heeren.
Elf duizend maagden.
Tvvaalf ons 'Heerens apostels.

Dertien kinderen van Israël.

Veertien, de puperrok.

Vijftien mysteriën.

Zestien, 't laatste avondmaal.
Zeventien knechten die 'tkruis oprechten.

Achtien duizend soldaten.
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Nc^cnticn, de tccrliii^cn.

Tu iiUi[(, (le dock van Vcronica.

Ecn-cn-t\vinti^

T\vcc-cn-t\vinti^

Drij-cn-tu'intij^

Vicr-cn-t\vinti^ manncn in 't harnas.

Vijf-cn-t\vinti^, 'thcilif^ graf.

Lorsque le morceau était termine, on reprenait en disant:

Zej; ons, o hecr, hct tweedc deel,

et on recommençait une autre sdrie, allant cette fois de 2 à 25. Alors
on ajoutait :

Zcg ons, o hecr, hct derde decl,

puis on reprenait de 3 h 25, et ainsi de suite en avançant toujours

d'une unitc^ pour chaque s<5ric.

Le plus souvent c'est l'ordre inverse qui était suivi, c'est .\ dire que
l'on partait de 25 pour descendre jusqu'à i. Ensuite on reprenait de
24 à I, de 23 à I, etc. en commençant chaque fois par la phrase:

Zcg ons, o hecr, het vicr-en-twintif^sie deel,

Zcg ons, o heer, het dtie-en-twintii^ste deel,

et ainsi de suite en baissant toujours d'une unité.

Voir i)K CoussKMAKER, N'' 43; Si.MROCK, N°335; Rondden Heerd^
3' année, p. 367.

IL

Dcrticn broon in ccn schapra.

Twaalf pastcicn, kockcn en vleien.

Elf knechten die 't kruisoprechten.

Tien posturen i;'heel zoete van veurcn.

Ne^en lammeren wit van keurc.

Acht pelikaantjes.

Zeven mooi witte zwaantjcs.

Zes karpcls in de rivicrc.

Vijf, den bestcn v(\i;el in zwierc.

Viere, wij rcizen op 't land van dezen.

Dric, wij rusten op ecn <:^rocn heide.

Twec snippcn lantjc tippcn.

Eene patrijsje kleener als rijsje.

Wat baat hct dcze ficrc mooi maagd,
Op harcn ecrsten avond allcene ?
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Dans J. O. Halliwell, The iiut'sety rkynics of En^iiwci, on trouve

N" 272, la pièce suivante. D'après la note qui l'accompagne, c'est un

jeu de gage, consistant à faire répeter successivement par chaque en-

fant les dons qu'il a reçus les jours précédents.

The first day of Christmas,
My mother sent to me,
A partridge in a pear-tree.

The second da}' of Christmas,

My mother sent to me,
Two turtle doves and a partridge in a pear-tree.

The third, Sec.

Threc French hens, two turtle-doves, and a partridge, &c.

The fourth, &:c.

Four canary birds, three French hens, two turtle &c.

The fifth, &c.
Five gold rings. Sec.

The sixth, &c.
Six geese a-laying, &c.
The seventh, &.c.

Seven swans a-swimming, &.c.

The eighth, &c.
Eight kidies dancing", &c.
The ninth, SiC.

Nine lords a-leaping, &c.
The tenth, »!i:c.

Ten ships a-sailing, &c.
The eleventh. Sic.

Elcvcn hidies spinning, »!\:c.

The twelfth, tsic.

Twelve bells rin^in'^ SiC.

III. DE DOORNEN UIT DE KROON.

Ken doonitje getrokken uit Jesutjes kroontjc.

Twee doorntjes getrokken uit Jesutjes -kroontje.

(Et ainsi de suite jusqu'à neuf.)

Hct tiende doorntjedat was er zoo scherp,

't Water en 't bloed kwam eruit geperst,

't Water en 't bloed kwam eruit gevlocien.

i\\ die willcn in vrcdc Icven,

God zal luni een knjontjc gcven,

ICen kroontje van percls en diamanten.
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Van klaar ^oucl en zilvcr kaiitcn.

Daanncc ziillcn /ij «^aaii wandclcii

\'.m t ccn kl(j(jstcr naar 't aiuicrc.

't Laininctjc ùocJs zal voor hun ^aaii,

Ue cn^cls uit clcii hcinci zullcn koincii en V(j|;^cn naar,

I''n de niaa;^aletjes ziillenal zinj^en gaan.

/ij zullen al zin^en: (iloria.

(iloria in excelsis Dco!
(leloofd en j^edankt nioet di:i\ 1 leere God zijn.

Over zijnen tienden doorn uit zijn krone.

IClf doorntjes ^etrokken uit Jesutjes kroontje.

(Et ainsi de suite jusqu'h dix-neuf.)

't Twintigste doorntje dat was cr zoo scherp enz.

On continuait ainsi jusqu'h sf)ixante-dix-scpt, nombre qui passait
pour celui des dpincs de la couronne.

C'est de cette manière que les dentellières, vers la fin du dernier
siècle, chantaient cette pièce en Ihonncur du couronnement d'épines.

A chac|ue vers elles confectionnaient une iresse ( vlcclit) de la dentelle
\\(n\\\w(:ii(UUiou-iJscl^ t|ui exi^'eait, comme on l'a dit dans lintroduction,
une cpinj^le dans chaque maille. Avant de fixer répin;.;lc, elles s'en

piquaient légèrement le front.
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3. lèietes MàxxatVotsi,

I. MI ANSJE.

Zij gaven moeie de kerk en de choor,

Moeie stond voor den pastoor,

Zie ze daarstaan die vuile bruid,

Haar goede dagen die zijn uit,

5. En haar slechte die komen an,

Zij moet gaan slapen bij h'aarman.

't Eerste jaar was kussen en lekken,

't Tweede jaar aan den wiegeband trekken.

't Derde jaar was kijven en slaan,

10. 't Vierdejaar moest mi Ansjenaar schole gaan.

Ze gaven mi Ansje suiker en pap,

Suiker en pap met lepels.

" Mi Ansje, moet gij nogeten? "

" Neen ik, moeder, 'k heb al genoeg.
"

15. '' Mi Ansje, ga naar schole.
"

" Moeder, 'k en heb geen schoetjes aan.
"

" Doe uw vaders palleerzetjes aan.
"

" Mijn vaders palleerzetjes zijn al te groot.
"

" Steek er een bondetjen hooi in.
"

20. " Waar zou 'k dat bondetjen hooi gaan halen?
"

" Stelen van de boertjes.
"

" Moeder, de boertjes zouden mij zoo slaan,

'k En zou niet meer mogen om aardappels en raapjes

't Eerste wagentje dat erpasseerde, [gaan.
"

25. 't Stool er een bondetjen hooi van,

't Stak het in zijn rechten patoeffel.

't Tweede wagentje dat er passeerde,

't Stool er een bondetjen hooi van,

't Stak het in zijn linker patoeffel.

30. Mi Ansje kwam in schole:
" Mi Ansje, zeg uwlesse.

"

" Mcestcr, ik kennc zc bcter als gij.
"
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" Kent gij zc bctcr, zeg zc.

"

De meester pakte zijn palmestok,

35. Ilij sloej^ze mi Ansje op zijn kop.

Mi Ansjc trok zijn mesje bloot,

't Stak de meester half dood,

Ilalf dood, ^'hccl dood.

De kncchtjcs kwamen om wittebrood,

40. En de meisjesom hunne bocken,

Zij kwamen jufvrouw Marie bezoeken :

" Jufvrouw Marie, de meester is dood !

W'anneer is hij <^estorven ?

'* Gister avond, bij de keersc.

45.
'* Gij raast,^ij raast, hij ligt en slaapt

Met zijn becldetje wel f^cmaakt,

En twee paar schoone lakens.

In 't bovenste laken waser een gat,

Waar rrteester Andries zijn hoofd deur stak.

50. In 't tweede laken was er een scheur,

Meester Andries zijn voet stak er deur.

Voir FiRMiNiCH, I. 510; III. 163 (Ellermann Bellermann).
Voici les vers 21 à 29 de ce dernier morceau, publié dans le dialecte

du Rhin :

21. " Scholicskcn, kumm hier, segg de Lexe es up î

"

" " Scholmester Johann, wcnn ick et men kann. " "

" Dann sost du 't biiiter lehrt hebbn. "

Da neim Scholmester don Palmenstock
25. Und slag Scholiesken woll up dcn Kopp.

De annern de leipen de Schol herut,

Und leipen na Frau Moders Hues.
" Oh Moder, oh Moder, wat sali ick ju seggen,
" Se hebbt SchoHcsken daud geslagen, "

L'éditeur accompagne la pièce de la note suivante :

" Dièses sonderbarc, dcn verschicdcnsten Volkslicdcrn und Volks-
reimcn entnommcnc dcmisch, welchcs in ahnlichcr Weise auch in

Munster bekannt ist, triigt in den FLndreimen der Versen 26, 27, 28 und
29 die unverkennbaren Ànzeichen seines hochdeutschen Ursprungs.

''
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II. DE KINDERMOORDSTER.

Er was ceii heerehij had drie dochters.

De oLidste hectte zuster Marie,

De tweede heette zuster Isabelle,

De derde heette zuster Pieternelle.

5. Pieternelletje had tegen haar eere misdaan.

De vader zei: '' Kom onder mijn oogen,

'k Zal u levend doen onthoofden.
"

De vader zei: " Kom onder mijnhanden,
'k Zal u levend doen verbranden.

10. Zij ging zoo verre tôt aan een hage,

Waar dat zij haar kleen kindetje beklaagde,

Zij ging zoo verre tôt aan een schure,

Waar dat zij haar kleen kindetje betreurde.

Zij ging zoo verre tôt aan een veste,

1 5. Daar deed zij haar kleen kindetje te kersten.

Zij ging zoo verre tôt aan een warande,

Waar dat zij haar kleen kindetje verbrandde.

Er had het een schaapwachter afgezien,

Hij heeft aan de heeren gaan vertellen,

20. Wat dat er was van zuster Pieternelle.

Zij hebben zuster Pieternelle gevangen,

Z' hebben ze gebrocht al op 't schavot.

Als zij 't gerechte zag voor haar oogen,

Veel bloedige tranen zijn haar ontvlogen.

25. Zij zag van verre haar vader komen :

" Vader, ach! vader, en deert het u niet,

Deert het u niet van mijn overschoon jong leven,

Dat gij mij zoo langden kost hebt gegeven,

Zeventien jaar en wenige weken,

30. Zou uw hert van droefheid niet breken ?
"

" Pieternelle, wij hebben nogveel goed en geld,

Willen wij het aan d'heeren presenteeren

Om te solveeren uw overschoon jong leven ?

" Neen, neen, vader, en doe het niet!

35. 't En is van 't eerste kind noch van 't tweede niet,

Lieve vader, 't is van derde.

Die driekindetjes vermoord heeft mag wel stervcn.

Die drie kindetjes vermoord heeft mag wel hangen.
Dans DE PuVMAIGRE, OU trouve, N" 21, l<i pièce suivante :
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I.'INFAN'JICIDK.

Je n'avais que quinze ans, que je me scnti.s grosse
D'un beau petit garçon, le voulant dire je n'ose,

Quand l'enfant est venu, je le prends, je l'emporte,

Va je vais le jeter dedans la rivière forte;

Personne ne m'a vu qu'une de nos voisines.

Elle va à la justice pour raconter moncrime:
— Messieurs de la justice, vous ne savez donc pas
Ce qui se passe en ville, et ce quon fait là bas.

Et la justice arrive. — Comment vous portez vous?
— Messieurs de la justice, je n'ai affaire à vous !

— Mademoiselle, à vous taire vous ne gagnerez pas,

II faudra bien venir h pied ou h cheval.

Sa more courant après criait comme une folle.

Sa chevelure tombait autour de ses épaules:
— Messieurs delà justice, rendez moi mon enfant

Je m'en vais vous compter à l'heure cinq cents francs.
— Ni pour cent, ni pour mille, tu n'auras pas ta fille,

La potence sera dressée, le bois tout h l'entour.

Elle sera brûlée demain au point du jour.

— Fillettes de quinze ans, sur moi prenez exemple,
N'.' montez pas si haut, que vous ne puissiez descendre;
(.e sont ces danseries et ces bals de minuit,

(Hii seront la cause qu'il me faudra mourir.

111. MEVROUW VAN LEGGEN.

Kv was cen dochtcr, z'had ccn belofte bcloofd,
Zen kondc ze nict volbrcnj^cn.
" Hcbt<(ij overtijd bcloftcn beloofd,
lui kunt i^^ij zc nict volbrcn<^cn?

"

5.
'* 'k Hcb bcloofd van naar Sint Jacobs te j^aan.

"

** Naar Sint Jacobs te gaan,
Dat konncn wij wel pcizcn.

Xaar Sint Jacobs te icizen,

Dat konncn wij wcl verstaan,
"

10. iJc vader isvoorzijnc dochtcr gej^aan.
Aïs de vader kwam in de stad,

I lij h(îorile zci;f;en dat zijnc dochtcr gctrouud \va>
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Met zoo een rijken heer, met zoo een rijken gast.

De man is naar't kasteeltjegetreden,

15. De man is naar 'tkasteeltje gegaan.

Hij klonk tôt dat de poortier voor kwam :

" Is mevrouwe van Leggen niett'huis?

Ga, zeg dat ik haar vader ben,

En dat ik haar brenge een schoon présent.
"

23. 't Meise is gaan zeggen:
" MevroLuv van Leggen, uw vader is daar gekomen,
En hij brengt u een schoon présent.

"

" Wil hem wegjagen met stokken en slagen,

Wil hem wegjagen, den deugeniet,

25. Den ouden grijsaard, 'k en kenne hem niet.
"

De man wreef in zijn handqn
En hij beetopzijn tanden:
" Ach, God ! ik ware liever dood, als slagen

Van mijn eigen kind te moeten verdragen.
"

30. Toen sprak die tonge, dat helsch serpent:
" Vader, 'k en heb u van mijn leven niet gekend !

Laat het passeeren met eten en met drinken.

Met slapen te gaan en de spijze te gedinken.
"

Zij nam haar vader bij der hand,

35. Zij leeded'hemin een kamer pleizant,

Waar er stond een schoon ledikant.

Z'heeft haar vader doen nederknielen,

Z'heeft het hoofdetje van 't Hchaam gesneden,
Z'heeft 't hoofdetje in haar kelder gezet,

40. Z'heeft 't Hchaam gedregen in eenen gracht.

Haar man zeer lustig

Kwam t' huis zeer dustig,

Hij is zeer haastig naar den kelder gegaan,

Hij heeft haar vaders hoofd daar vinden staan.

45. Hij is zeer vreeselijk bij zijn huisvrouwtje gegaan :

" Huisvrouwtje, wie heeft er die moord gedaan }
"

" Ik zweer bij mijn leven,

God wil mij vergeven,

Ik zweer het, mijn man,
50. Ik en weet er niet van !

"

De man is naar de kapel gegaan,
Hij bad zoo zeere aan Onzen Lieven Heere
Om te weten wie dat er die moord had gedaan.
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*' Moet ^ij vveten wie dat er die moord hecft gedaan ?

55. Uw ci^cn huisvrouNVL,

Zij draa^^t dcn rcjuuc!
"

Zij hcbbcn nicvrouuc \vc^ j^edaan.

De inan hccft ccnc nicuwc kapcllcdocn bouwcn
1 CT ccrc van O. L. Vrouwc,

60. lïij hccft cr ccii autaar in chjcn zcttcn

Ter ccrc van d'hcilij^c Lisabcttc.

Hij hccft cr ccn kccrsc docn in brandon
Ter eere van d'h. Appollonia zondcr tandcn.

IV. DE ONDERTROUWDE.

1. Er was ccn dochtcr van achtien jarcn

Die haar oudcrs gin^ bczwarcn.
Bij ccn rijkcn hccr droeg zij de klceren,

Bij ccn rijkcn hccr droc<r zij hct gocd,

Waardat zij dagclijks was van docn.

2. De zone van dien rijkcn hecre

Hij had cens zijn oo<;en op die dochtcr geslagcn :

" Kond' ik haar krijgcn tôt mijn bchagcn,
Kond' ik haar krijgen tôt mijnen willc,

'k Zoud' haar duiken en zwijgen stille. „

3. De hecre was cens uitgegaan,

En hij ontbood cr die dochtcr daar.

Hij schonk haar zoo histig bier en wijn :

" Van dczen dag en dczen nacht moet gij vrooHjk zijn.

Gij moet hier bHjven geheelden nacht,

Want ik hcb zoo lange naar u getracht.
"

4. De dochtcr sprak met tranen op haar wangen :

** De bruidcgom is zoo zcer in vcrlangen,

'k En hcb nog maar ondcrtrouwc gedaan. "

5. " Wij zullcn dcn bruidegcm contcntecren,

Zcg waar hij dagclijks moet iiassecrcn.
"
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" Hij moct passeeren vrocg en laat

Gindcr, waar die kapelle wijd open staat.
"

6. Hij is de kapelle ten enden gegaan,
Hij is gaan knielen aan den hoogen autaar;

Hij deed aan God zijn bitter klachte.

De jongeling stond hem af te verwachten,

De moordenaar zeer wreed en straf,

Hij sloeg den jongelings hoofd af.

7. Hij is alzoo naar zijn huis getreden,

Den rechten weg en kon hij niet vinden.

Hij sprak tôt zijn liefste beminde :

" Nu ben ik van al mijn pijn verlost,

Maar 't heeft mij wel honderd pond gekost!

8. 's Avonds die heeren waren gezeten,

De geest kwam in de kamer getreden,

Geheel bebloed en geheel doorsteken,

Met zijn hoofdetje afgesneden.

Hij riep zoo luide dat 't elk hoort :

" Mijnheer, uw zoon heeft mij vermoord !

9. " Heeft mijn zoon die moord gedaan,
Het zelve zweerd zal hij doorstaan,

Met 't zelve zweerd zal 't hij betalen.
"

10. Zij deden terstond een scherprechter halen.

Hij knielde nog voor zijnvader neder;

Zijn vader kon hem geen genade geven,

Hij wierd onthoofd, zeer wel onthoofd,

Hij was maar achtien jaren oud.

1 1. Zij hebben de dochter weg doen treden,

Zij hebben haar nog honderd pond gegeven
;

Van droeflieid kon zij kwalijk leven.

Was dat niet al door Gods kracht,

Van droeflieid stierf zij den zelven nacht.

4
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V. I)i: KKKUPl.I.AAK.

l'.r hacl ccn clochtcr ^cdicnd zc^ jaar,

Zij stak liaar «^cldctjcn in liaar liaar,

I)at cr iiicmand en zoude van hoorcn.

Al.s zij buitcn de poortc kwam
5. Zij kwam ccn krcupclarc tcj^cii.

" Wcl, doclitcr, uaarzijt ^ij te wege? "

" Ik bon te \ve<(e naar inijnen vader;

En mijne moeder is ovcrledcn,

I^n mijn vader is ziek van leden.

10. " Wcl, dochter, wilt gij met mij mccgaan?
Daar en zal j^een kwaad geburcn.

Maar als zij al op de bane kwam,
Hij keek alhier en hij keek aldaar,

Kn haar hoofd vloog af voorwaar.

15. Hij heeft 't hoofdetje in zijn malc gcstckcn.

Hij heeft 't lichaam ^eschipt van bovcn tôt beneden.
Hij heeft 'tgeschipt in eenen gracht.

Maar als hij wat voordcr kw am,
Daar kwam nog een ruiter gereden.

20. Hij heeft hem om een aalmoesse gebeden;
Hij heeft hem een aalmoessegegeven.
" Mijn vriend, waarvan is uwe maie zoo rood?

"

" Mijnheer, 't is van een kalfskop.
"

" Een kalfskop en kan zoo niet bloen. "

25. " Mijnheer, 't is van een schaapskop. "

Ofiîcieren. abiel en gauw,
I*akt uw peerdetjes bij den toom,
En laat ons achter den krcupelaar spoeicn.

Zij hebben den kreupelare gcvangen,

30. Z'hebben hem gebrocht tôt op 't schavot.

Als hij 't gerechte zag onder zijn oogen.

Vccl bloedige tranen zijn hem ontvlogen,
Als hij 't zweerd zag blinkcn.

(lod wil zijn ziele gedinken!
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VI. DE BRUIDSTOOI.

Er vaagded' een boer zijn stalletjen uit

Met een eiken bezemtje.

?Iij hoorde een zesje klinken,

Hij stakdat zesje in zijn zak,

5. En hij ging ermec naar de pcerdemarkt.
'' Boer, boerinne, hoeveel voor uw peerd?

"

" Dat peerd dat geldt vijf groote.
"

" Dat peerd en is maar een blind zesje weerd,

'k En koope dat peerd maar voor de huid,

10. 't Is om te pareeren die schoone bruid.

't Vel die was haar kerel,

D'oogen waren haar peerlen,

De tanden waren haar diamanten,

De beenen waren haar witte kousen,

15. En de voeten haar trijpe pantoffels.

De derms die waren haar sloterrieme,

De tong die was haar waaier,

De kop die was haar moffel,

De steert die was haar kroone.

20. Is jufvrouw de bruid niet schoone!

V. 3. Zesje, demi-liard, un peu plus d'un centime.

V. 7. Vijfgroote^ dix liards, environ vingt-trois centimes.



^'•<* ^""^ ^J^ ^j'^ ^/^ ^j"'»* ^/^ ^/^ ^/% ^r*^ ** ^y*^ ^'"^

4. Cellingeiu

Vrouw Moeder, 'k heb cr zoo cen goedcii maii,

Hij haspclt zijn î^aren aluaar hij kan,

Hij haspelt zijn garcn aaii dcn bestcii kicmijter,

Dcii bcstcn kicmijter van aile. (')

5. De muis slaapt op de valle.

Hadtgij den muis ^een kwaad gedaan,
De muis en had van de valle niet gegaan.

Van de valle tôt op het slot,

Van het slot tôt op de klinkc.

10. Wij zullcn hooren wat ons Lobbetjezal zingen.

Ons Lobbetjc zingt om t' eten.

Wij zullen 't cen koekje geven,

Een kleen kockjc van ka:is en brood.

Den twccdcn aanbiedt er mij een half brood,

15. En den derden een kantjc,

En den vierden een snccdje,

En den vijfden cen kastje (korstje),

En den zesden een kruimpje.

Den zevensten zei : 'k Zal vverken

20. Zoo lang als ik cen netteke zal hebben.
'k Spande mijn netteke over 't riet.

Wat kwamen cr al in dat netteke?

't En waren niet anders als baarzekens,

Wat kreeg ik al voor die baarzekens?

25. Ik kreeg er een dik verken door.

* Nous avons détaché de cette pièce les dix-huit premiers vers, et

nou5 les avons donnés au N"" LIX, sous le titre: Ih- iniitneboiL-. Le pré-

sent /t'/Z/V/i/' se chante sur Tair indiqué pour cette chanson.

{}) Quoique ces pièces se débitent sans interruption, nous avons
sépare par un petit intervalle les idées qui ont peu de rapport entre

elles, afin de rendre la lecture plus facile.
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'k Reed er mee naar Rijsel door,

Naar Rijsel door, die schoone stad,

Al schijnt er geen maan 't is er klaar.

Hebt gij mij niet hooren kloppen,

30. Met mijn zak met toppen?
Op en top al in mijn zak.

De kraai slaapt onder den molentrap,

En de kraai die pekt het al op.

Kraai, kraai, en pek niet meer,

35. De winter valt ons zoo koud in de sneeuw,

De winter valt ons zoo kou.

Er kwam een voerman tegen mij gereden:

Voerman, voerman, werkt gij in de roze?

De koning die ligt er zoo krank met dé roze,

40. De koning ligt er zoo kranke.

Waar zouden wij den koning gaanbegraven.?

Langs een groen heidetje, langs een groen hage,

Dat graf zal leliën en rozen dragen.

Op dat grafzoo groeit ereen blad,

45. Ër spruiten van aile mooi wortelen op.

Mooi wortelen dat is op en top.

Drij landsheeren aan den dekenskop,
Drij landsheeren aan den deken.

Arme schapen en rijke.

50. De rijke en wil bij den armen niet zitten.

Kastje droogen brood en kan daaraan niet missen,

Kastje droogen brood en kan daaraan niet zijn.

Daarmee gaan wij naar hemelrijke,

Hemelrijke zoo duur gewonnen.

55. Tôt Gent aan een vergulden draad gesponnen.
Deze draad is smal en lang.

Sinte Pieter, Cornelias man,
Hij draagt de sloters van hemelrijk an.

En hij woont in 't huis van neeringen nan.

6p. Al de neering die ze daar doen,

't Is al van zure kernmelk en ander izoen,

't Is al van zure kernmelk en wei wei.

Elk zal hebben naar zijn geschrei.

Zijn geschrei staat uitgestorven.
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65. Kaad, wat zij daar zcien?

Ecn, twce, drie, beschimmclde kcicnl

*k Stak die kcicn in mijn zak.

'k Rccd crmcc naar \V i^cl de VVach,
Van Wi^cl de Wacli naar Romen,

70. VVaar al die kwa Maaicn woncn.
D'ccn kwa Maaic en kan d'andcr niet verlaten,

Al woonden /'(jver zeven straten.

Zcvcn straten en toen nog,

Tôt dat ik er niet meer ovcr en kost.

75. Toen kvvam bonté koe beneden:
Honte koe, laat mij toch leven, [geven.

'k Zal u Anne-.\Iarietje, mijn jongste gedochterjc,
Anne Marietje, uw jongstej^cdochtertje, en begeer ik

't VVas over jaareen garen dief, L"'^^
80. 't Heeft {^estolcn een kouseband,

Van honderd min ne^en-cn-nei^entig elleii lang,

Van honderd min ncgcn-en-negentig hoofdcn-

Cantccleer en koofdcn.

Cantccleer sprong op den boom.

85. Jacob, de brouwer, is mijn oom,
Mijn oom is Jacob, de brouwer.

Den rosten is de snauwer,

En als den rosten dronken was»

Hij en wist van gccn betalen^

90. Hij sprong van d'halle-toren.

Ap en ap,

Stoel en trap,

Trap en stoel.

Hiester Tsic) en hoel, (sicy

95. Hoel en hiester.

Kat en kliester,

Kliester en kat.

Muis en rat.

Rat en muis.

100. Armoc in huis,

Huis in armoc.
Wind en stortii.
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Storm en wind.

Ken kalf en een kind,

105. Een kind en een kalf.

Die d'eerste en de laatste spelde steekt ]

G' heel en g heel,

Die d'eerste en de laatste spelde steekt 1

Uit en uit,

1 10. Die d'eerste en de laatste spelde steekt

II.

Er zat een katje aan de zee,

't Vangded' een vischje met zijn tee.

Visclïje in de panne,

Goe bierin mijn kanne,

5. Wittebrood in vrouw moeders schoot.

Koekeloere, mijn haan, is dood,

Mijn hane van zevcntien jongcn.

'k Heb er al over gezongen,

Overgezongen is mijn berouw.

jo. Bij nachte loopen de katjes grauw,
En bij dage loopen zij wit.

Draag ze naar Kobbe, de goudsmid,
Kobbe, de goudsmid, met zijn een oore.

En sclireem (schrei), niet luide mijn wijf

i 5. Z'eet zoo geern kropsala.

Met veel olic en letter (luttel) azijn.

Daarmee zal zij de sloore zijn,

Sloore, sloore, mijn nichte.

Ik zal bakken en gij zult zichten,

20. Kozijntje van boven zal de keerse licht(

Boven op d'hanebalke,

Daar zit vrouw moetje kalke.

Vrouw moetje kalke, wat doet gij daai
— 'k Vcrlczen mijn boontjes, komt gij 1
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2 5- k Verlezcn z'iii dcn assclicn,

'k Zittcn er naar tctasten,

'k Zittcn er naar en tin^elen.

Oeie, moeie, 'k vcrbrandc mijn kicenc v injjer

Oeie, mocie, wat zecrdoetdat!
't Iseen buile lijk een j^at,

30. En 't zal cen builc blijven,

Totdat de klokke staat vijve.

Ken, is mijn klokke j^eslegen,

Twee, is niijn klokke gcskç^reu,

T,S. Dric, is mijn klokke <^cslcgcn,

Vier, is mijn klokke geslegen,

Vijf, is mijn klokke geslcgen.

'k lin hoorc noch klokke noch schelle meer
Nict andersals't klokjc van sinte Ruwc.

40. Sinte Ruwe, wie is cr dood?
Schuddebolle, zei Bcernaard.

Schuddebolle, zei Schaapshoofd.

Zij steekt haar moeder met naalden dood,
En haar vader met spellen.

45. Van daar vliegt zij naard'helle,

Van d'helle naar het vagevier,

Een paternoster over de ziel.

De ziel is in den hemel.

Iloogerals een kemel,

50. Hooger als een bonté koe.

Klitse, kletse, de hemel vliegt open en de bel

Klitse, kletse, kandelare!

'k Wil dat de meeste dief van Brugge ve

Aan den verdroogden mispelare,

55. Mispelare van den dekcn.

IMaak dat zotje wat reke.

Dat zotje is een goed rijk man,
't Heeftde koningsdochter in pand.

De konings dochter is lange dood,

60. Nu loopt dat zotje om zijn brood.
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Waardat al dieschooneklokjesluiden.

Over wien luiden die klokjes zoo schoone?

65. Over mevrouwe van SintAndoone,
Over mevrouwe van Duine.
Mevrouwe van Duine die is de bruid,

Z'en kijkt maar eens, te meie-waart uit,

Te meie-waart uit, om riekende kruid,

70. Te meie-waart uit om rozen.

Kindetje kokkeloze,

Kindetje, kindetje, vette smul,

G'hebt uw moedersschortegevuld,
G'hebt ze gevuld met steenen en beenen.

7$. Moeder, heb ik niet wel gedaan?
Ba neen je, mijn kind, g'hebt kwalijk gedaan,
Gij moest al naar 't kapittel huis gaan.

Moeder, 't kapitel huis is gesloten.

Pak de sloter en doe 't open.

80. Moeder, de sloter is gebroken.
Maak ze.

Waarmee, waarmee ?

Met ijzer en staal.

Pietje, Pietje, pek het al,

85. Had ik een mes hoe zou 'k u steken,

H ad ik een zweerd hoe zou 'k u slaan.

'k Zou u wel ieeren naar Thourout gaan.
Van Thourout naar Wijnendale,
Van Wijnendale naar Couckelare,

90. V^an Couckelare naar Sint Andries.

Mijn kozijn en woont daar niet,

Mijn kozijn met al zijn schapen.
Hij en heeft geen een van al zijn schapen.
Waar zijn ze dan geloopen?

95. Ze loopen op het kerkhof.

Kap de koezijn steert af,

En kap de koetot dat zij bloedt,

Les steenen en beenen, vers 74, et \t gebroken sloter, vers 80, revien-
nent fréquemment dans FiRMiNiCH. Voir entre autres, I, 379, 426,
III, 163, 182 et 195.
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En smijt de bccncn uy t kcrkhof,

Eu stcck de k(jp(>p ecncn st(jk

lOO. Kn rijd cr mec te I Jer-waart op.

Te Lier-waart op naar cjiide mocic.
Oude moeie was bczij^ met vorte karoten te schre-

En zij vraagde als ik vvilde mee cten. [p^^t
'k Zei van necn, en 'k meendc van ja,

105. 'k Pakte eeri stuk veel minderals ik.

'k Ging ermce over de kaaie li^gen.

't Eerste schuitjedat kwam gevaren,

't Kwam van achter Sinte Klare,

Van achter Sint Amands kapelle.

1 10. 'k Vond daar no<r een zilver belle,

'k Droef( ze naar de zilversmid.

De zilversmid die zei: 't Is tin.

De tinp^ieter die zei: 't Is blik,

'k Droef^ ze naar den blikslaj^er.

I 15. Deblikslager en was niet t' huis,

'k Droeg ze naar JufvrouwTsanne, in 't boterhuis.

Jufvrouw Tsanne, er loopt een luis op uw mauwe.
Zijt gij vervaard van eenen luis?

'k Heber nog vijf zes heltjes t' huis,

120. Vijfzes heltjes wel gemeten,
Zonder vlooi of zonder nete.

Jufvrouw Tsanne, er loopt een* hin in uwen hof,

Zij pikt al de groene kruidetjes of,

Kruidetjes, kruidetjes groene.

125. Hier achter staat er een pompoene.
Als die pompoene rijpe was, [schelletje van,

Jesutje en Sint Jannetje sneen er aile dage een
Een schelletje voor bij zijn boterham,

Een schelletje voor bij zijn stuite.

130. Daarmee ging ze naar oude moeie van buiten.

Oude moeie die was zoogram
Omdat haar wagen niet voort en kan.

Er had een mooi meisje op gezeten,

Zijn baaitje was niet van pas gemeten,

V. 131 ;i 136. Confrontez avec la chanson OuiUn estl^ N*» CXLV.
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135. En zijn rokje was al te kort,

En zijn hemdjewas opgeschort.

Het lei zijn hoofdetje op Marias schoot: [brood ?

Maria, hebt gij mij niet een kleen bcetje hemels-

Neen ik, mijn kind, 'k en heb geen brood,

140. 'k En heb maar een beetje om pap te maken,
Al voor dat zoetekinnetje,

Die daar ligt in 't kribbetje.

Jesutje zei: 'k Heb zoo koud.

Mariatje zei:'k En heb gccn bout.

145. Jesutje zei: 'k Zal bout rapen.

Maria zei: 'k Zal pap maken.
En sint Joseph zei: 'k Zal timmeren
Om mijn kostje te winnene.

Onder de hemeische kroone

1 50. Daar zitten twaalf engelen schoone,

Zij zitten op elk een blokje.

Maria deelde ronduit rondom een slokje.

Er viel een slokje op Jesutjes rokje
;

Maria droogde 't af met een wit ivooren stokjc.

155. Dat wit iv^ooren stokje brak in tween,

Toen en had Mariatje geene meer.

Die dat beetje niet en mag,
Zij zullen moeten vasten dag en nacht.

Van nu tôt vastenavond dag.

160. Vastenavond dag komt haast aan,

Er gaat dan komen een eerbaar man,
Een eerbaar man met een hinnetje,

Die gaat vragen als ik niet kokcn en kan.

Als ik zou gaan koken
165. 't Potje was vet besmoken;

Als ik zou gaan wasschen
't Watertje tintelde in mijn duim.

Fraai, fraai, kinderen, vlecht mijn duim,

Vlecht mijn duim in rauwen ajuin.

170. Ik heb laatstmaal hooren zeggen,

Dat peerde:i hebben weggen,

y. 171 et suivants. A^oir des morceaux analogues dans SniROCK,
Kinderbuch^ N"*' 162 à 164; Wundcihorn, 111, p. 418.
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Dat wcg^a-n Iicbbcii pccrdcii.

Striiikcn draj^cii cerdc,

lOcrdc dra^cn >truikcn.

175. Hoomcn ^rocicn buitcn,

l^uitcn groeicn boomcn.
rijlcn V lichen hoo^c,

Hooj^c vlic^cn pijlcn.

Zwclt^Mi dat zijn zwijlcn,

180. Zwijlcn dat zijn zwcltcn.

Kocicn ni()L,^cn wij mclkcn,
Mclkcn mogen wij kocicn.

Schepen mogen wij rocicn,

Rocien mogcn wij schcpcn.

185. Koorn mogen wij metcn,
Aletcn mogen wij k(;(jrn.

Vechten datis toorn,

Toorn dat is vechten.

Priestcrs iiurcn knechtcn,

190. Knechtcn huren priesters.

Zeere loopen en komen,
Komcn en zccrc loopen.

Nauwe dingen en kocjpen,

Koopen en nauwe dingen.

195. De paters gaan al zingen,

Al zingen gaan de paters.

Groen zijn de duren,

Wit zijn de muren,
Zwart zijn de papen '

200. Die in kapelletjes slapen.

V. 179. Zivelte on siuelie que Kiliaen traduit par/z/t-M? lam^uida^
ignava^ remissa^ sert à Bruges pour désigner une femme d'un extérieur

très-négligé. On y ajoute souvent l'expression : Met een sliiffer en een
schoe^ (chaussée) d'une savate et d'un soulier. Nous croyons cette der-
nière expression la même que celle qui se rencontre dans la chanson
dics Kere/s; il suffit de voir dans j/t'/t'^-le mot j/cVjt, savate (\'oir De
vlaamscJw Hibliophileu^ 2'-" Série, N" 9, p. 15.}.) :

Een sleter omirent huer muîe.

W le baron Kerwn DE Leitenhovk, Histoire de Fluniin-, tome
2, p. 53(), et MM. DF. CoussEM.VKEK et KICOUK, Annales du comité
Jlanuuid de France^ tome r', pp. 171 et 175, traduisent : La bouche à
demi remplie d\'toupes^ et : La bouche retnpiie d'etoupe.

\. 197 à 200. l'nigmc, qui a pour réponse: Les pipins Sune pomme.
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Eene. Gedoold naar een arm huizetje.

» 'k Ga over een strate met messen en zweerden.

» 'k Ga over een glaze brugge.

» Geklonken aan een bel van vier en vlamme.
» Er doet een tooveresse open.

» Wat moet gij hier hebben?

» Ik moet hier wonen.

A part les quatre premiers vers, les dentellières improvisent pour
ainsi dire le reste de la pièce. L'ouvrière doit beaucoup travailler, on
la maltraite, on lui donne du pain moisi, il arrive un ogre, etc. etc. Les
vers 5, 6 et 7, que nous donnons à titre de spécimen, font voir la manière
peu ingénieuse dont on s'y prend.

On remarquera que chaque ligne se répète dixfois, ainsi : Eene Ge-
doold,, twee. Gedoold., . .

'

. tiene. Gedoold. ; il en est de même
pour les autres vers.

VI.

Ik wil dat er een koei in d'halle zate,

Wie zou er hem uit gaan jagen t

Iken Coletje en Pastier.

Gij staat daar en ik sta hier.

5. 'k Komme van achter Gregorius kerke,

Mijn torregaat mee.

Mijnheere, mijn kinders en willen niet werken,

Wat doe iker al mee.?

Steek ze al in een duister kot,

10. En geef ze daar wat van haver en zop,

En wat letter eten.

Mijnheer, die kinderen zullen wel beteren.

Fraai, fraai, kinderen, werkt maar zeere,

Er komt t' avond een schoone mijnheere,

15. Een mijnheere die u wat brengen zal,

Vijgen uit het peerdestal,
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Corinthcn van de scliajJCîi,

Dat zal u wel smakcn.
Fraai, fraai, kiiidcrcn, wcrk maar ^ainv,

20. 't Avond komt cr ccnc schoonc inevnjuw,
Ecn mcvrouw met wat rocicn (rocdcn),

Zij zal slaan dat handen en voeten zullen blocicn

'k Passeerdc voorbij ccn houtcn trap. [ibloedcnj.

Waar dat cr ccn Icclijkc bccst op zat.

25. Ecn Icclijkc bccstc van hakcn en oo^cn.
'k Passeerdc voorbij ecn ^lazcn trap,

Waar dat mijnhccr van Lorius zat.

Mijnhccr van Lorius vraagde mij wat,

Of ik geen Icegc kinders en had.

30. 'k Zci van nccn, en 'k niccndc van ja.

Mijn kinders bakken wafclcn

Onder mijnheervan Lorius tafele.

Toen kwam mijnheeres hondctjc,

Om ccn beetjc in zijn mondctje.

35. Toen kwam mijnheeres katje,

Om een beetjc in zijn matje....

V.

Er zoude een visscher uit visschen gaan,

Hij zou aan 't kantje van de roo zee <^aan staan.

Had ik ecn pijl of had ik een boog,

'k Schoot zoodikwijls mijn zoetelicfs oog.

5. Had ik ecn pijl of had ik ccn rict,

'k Schoot zoo dikwijls mijn zoetclicf.

Houd op van schictcn en en schict nict meer,

Want ik ben de vogcl die zwcmt langs zee,

Want ik ben de vogcl die zwcmt langs kante.

10. 'k Kwam laatstmaal door mijncn boomgaard gegaan,

'k Vend een appel op mijncn weg staan.

'k Nam den appel al in mijn hand,

V. 10 à lO. \'oir SiMKOCK, N" 112.
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'k Doog ze dat er de keest uitkwam.
De keeste sprong over mijn zoeteliefs deurtje,

15. 't Schoonste boompje dat groeit daar veurtje

Hetschoonste boompje van Vlaanderen.

Ik en mijn zoetelief wij gaan tegader,

Wij gaan te gader naar ons pleizier,

En w'en gaan naar de misse niet.

20. Hadden wij naar de misse gegaan,

Wij hadden veel beter den loon ontfaan.

'k Ging van dekerk alleene naar mijn huis; [t' huis.

Mijnvader en mijn moeder en wenschten mij nooit meer

Mijn vadcr heet mij uit visschen gaan,

25. Mijn moeder heet mij uit schole gaan.

'k Dede wat ermijn vader mij heette,

Mijn moeders grillêtjes en greiden mij niet.

'k Spande mijn nctteke over 't riet.

Wat kwam er al in dat netteke?

30. Een paar duivejongsjes met een slak bekje.

De bek spant aan dat net zoo wel,

Daar zijn veel lieden zij werken zoo wel,

Daar zijn er meer als twee en een;

Van de tiene ben ik aileen.

35. 'k Passeerde voorbij het grave kasteel,

'k Zag mijn zoetelief zitten met de zware boeien aan

Moeder, mogt ik eens derrewaart gaan [zijn been.

Om de boeien van mijn zoeteliefs been afte slaan.'*

Ba neen je, mijn dochter, ba neen je, mijn kind,

40. Al die derrewaart gaan z'en keeren niet weer

Al die derrewaart gaan zij blijven al daar.

Adieu, schoon lief, tôt ten naaste jaar.

Als 't God belieft en Onze Lieven Heere,

Wij zuUen te naaste jaar wederom keeren,

45. Als 't God belieft en Onze Lieve Vrouwe,
Wij zuUen te naaste jaar wederom komen.
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VI.

Palme, palmo zondag,
De maandaci^ sla ik cen kalf,

Dell dijnsdaj^^ dccl ik hct half.

Dcn wocnsdag scliort mcii de klokke,

5. Dlw dondcrdag is 't zoppcdoppc.
Dcn vrijdagzoo kruipt mcn.
Dcn zatcrdag slaat mcn dcn vasten uit.

Den zondag zuip ik cen citien uit,

Ken eitje wel gczoutcn,
10. De vlccschpot is wel gcsmoutcn.

Met is zoo wcl al in mijn vel,

Ware heter uit 't en ware niet wel.

'k Sta op vrouvvtje Eestrabcl:

Vrouwtjc, vrouwtjc, hoort gij wel

I 5. Dat ik hier zijn om huizcgeld,

Huizegeld van mijn rente?

Wilt gij het niet geven, 'k zal kijven en batemcnten,
Wilt gij hct geven, 'k zal deure gaan,

'k Zal naareen ander huizetjegaan.

20. 'k Ga naar de markt,
'k Koopc stoelen en banken,
Bedden en ledckanten,

Kleeren en juweelen,

Potten en patteelcn,

25. Aile soorten van menagie goed,

Al dat de vrouwtjes hebben van doen.

V. 2. Nous ne comprenons pas trop ce que signifie ce vers. Quoi
qu'il en soit, anciennement le lundi de la semaine-sainte s'appelait à
Bruges Kal/iLi^^. On donnait le surnom de Kai/h. l'enfant qui arrivait

ce jour-là le dernier à Tccole ou chez lui, et on le tourmentait en consé-

quence. On le frappait aussi avec une loi/tid ou torchon, qu'on appelait

également KrJf. \iv\ 1700 un enfant tenant en main le A'a//sc noya en
voulant le laver dans le canal.

V. 4. On trousse les cloches avant qu'elles entreprennent le voyage
de Rome. Le nom de Schort de klokke luoensdui^^ est resté, dans beau-
coup de localités, au mercredi de la semaine-sainte.

V. 5. Dans certains établissements charitable?, les religieuses ré-

galent encore le jeudi-saint, avec du pain et du vin les pauvres ou les

malades confiés à leurs soins ; c'est ce qu'on appelle Zohpedoppc.
V. 6. 11 s'agit ici de l'adoration de }a croix, vers laquelle on se

traîne à jrenoux.
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VII.

Er komt eeii meisje voorbij mij gegaan,

'k Houde het een letje stokstille staan,

Op mijn blainv plankiertje,

Op mijn bruin blauw zulletje;

5. In mijn klare kamer,
In mijn duister kelder.

'k Steken u in mijn kelder.

Een ijzer'n handboom voor de kelder,

Twee ijzer handboomen voor de kelder,

10. Drie enz. (tôt zeven).

'k Halen u uit de kelder,

'k Stellen u op een stoeltje van ijzer pinnen,

'k Geven u bier en wijn en zuren azijn en bitter ragol te

'k Slaan 't steene puppetje tegen uvv tanden. [drinken,

15. Vrouwtje, wilt gij aile zeven mijn kamers zien?

D'eerste is van witte steenen,

De tweede van blauwe steenen.

De derde van grauwe steenen,

De vierde van al doodsbeenen,

20. De vijfde van al doodshoofden,
De zesde van vier en vlamme.
In de zevende zoo moet gij sterven.

VIÏI.

'k Naai u in eene werke sargie,

'k Draag u naar den molen,
'k Maal u in stof,

'k Smijt u of

In den hoek.

Ceci est le début d'un tellins^ que nous ne reproduisons pas en en-

tier, à cause de son extrême incohérence.
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IX.

Siiitc Picter, met uw sloters,

Doc ccn bcctjc dcn hcmcl opcn.
Waaroin, waarom, moet ik dcn hcmcl ojxîndocn?
Oin ccn kccr bij Onze Vrouwtjc te gaan.

5. Ilij pakt de .sl(jtcr en doct zc (-»pcn :

Onze Vrouwtjc, uannccr zal ik mijn ix:c wcl hcbbcn?
Mijn kind, vvannccr zoudt gij het gccrn liebbcn?

Onze Vrouwtjc, 'k zou 't ^ccrn ten vijvcn hcbbcn.
Als g' alsan zcer en tsent werkt, gij zult 't wcl ton

10. Toen sprak sintc Picter, die klcrk : [vicren hcbbcn.
Als g'alsan kijkt en niet en wcrkt,

G'cn zult't te nacht ten twaalven niet hcbbcn.

Een, twec, dric, roc zijden draad.

Jesutjc, wilt gij mec gaan ?

Alwaar zou 'k mec gaan?
Spelen in dcn boomgaard.

$. Wat zou 'k in dcn boomgaard doen.^

Vischjcs vangcn en blocmpjes trekken.

Wat zou 'k al met die vischjcs doen.^

Fruiten in de panne.

Wat zou 'k al met die bloemtjes doen?
10. Een kroontje van maken.

Wat zou'k al met dat kroontje doen?
Hangen aan zuster Lisabeth's deure.

Buis, buis!

Zuster Lisabeth, zijt gij niet t' huis?

15. Ba ja 'k, mijn zoete naam Jésus,

Kom maar in huis,

En kom er op 't gemeene,
Er staat een tafeltje kleene.

Gemeene, gemeene, zuiver en rein.

Rijn, Rijn water'n plas,

'k En zijn niet geern druipende nat.

20. Al regende 't maar een druppel,

V. 1 à 12. Comparez ce passage avec MlTi 1ER, X" 127^
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Hetviel' al op mijn kneukel,

Van op mijn kneukel op mijn voet. [moet.

25. God geve, God gavedat het nooit meer regenen en

Wie zit er hier boven op 't zolder slot ?

't Is God en den heiligen bisscliop,

Met zijn vergukle iiereband aan,

En zijn vergulden boek in zijn hand.

30. Er gingen drie heilige missen aan,

Drie heilige missen wierden gezongen.
Er kwamen drie zieltjes uit 't graf gesprongen,
't Eerste kwam al lezen,

't Tweede kwam al bidden;
35. 't Derde zei: 'k En kan noch lezen noch bidden.

Kunt gij noch lezen noch bidden vertrek van hier!

Heere, vvaar belieft gij dat ik ga?
In den afgrond van d'helie.

Er zijn zoo leelijke mannen,zij zuUen mij zoo kwellen,

40. Met een kromme mauv/e spelle.

Mauwe spelle, uw point is kromî
't Zieltje keerde wederom,
't Zieltje en dorst aldaar niet gaan,

't Ging nog een letje op 't kerkhof staan.

45. Wat zag het daar van verre?

Eene schoone blinkende sterre.

Wat zag het achter de sterre?

De mane.
Wat zag het achter de manc?

50. De zonne.

Wat zag het achter de zonne?
Het heiiig graf

Waar dat den Hecre Jésus in begrax'en lag.

Tusschen 't kerkhof en het kruis,

55. Daar woont er ecnen vlecremuis.

Vleeremuis, kom t'avop.d t' huis,

'k Zal u geven een maatjc met gruis,

Is dat maatje wat te kleene,

'k Zal u nog een meerder leenen,

y. 52 et 53. Ce passage rappelle l'hymne de l' Eglise : Victinm
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f s clat in.'i.'itjc wat te j^rrjot,

'k /al u slaan lialf stokk'c dood.
60. Malf stokkc dood ^cslcj^cn !

r> komt no^ ccii tambocr (Jin de ^eiieljLs gctrcdcn.
Ilad ik de beeiitjes vaii de kakeii,

'kZoud'er not^drie ma.stelletjcs van makcn.
De drie mastelletjes die zijn iioj^j^rjed,

65. Oin tei^eii Paschen een iiieuuen hoed,

Oin te^en Pasclien een «;'lieel nieuw klecd,

Ken ^'hccl nicuw kleed met strekken,

Om naar Cient te vertrekken.

Van (lent tôt (sic) in den ommegan^^
70. Daar wandelt een reus en een' reuzin met den olifant.

Z'cn wandelen niet alleene,

Met hunne kinderen kleene,

Met hunne kinderen wel bewaard
Van 't ros IkMaard.

75. 't Ros l^eiaard, 't ros Heiaard,

Was 't schoonc pecrd î

ICr hani^en drie bellen aan zijn stccrt,

lin een flambecuw op zijn kop,

Er zitten drie eelmans kinderen op!

tSo. Zij zitten te naaien aan Jcsutjes baaitje,

Zonder naaldctje of z(jnder draadje.

'k Zou gaan bidden aan sintc Katriene,

Om een naaldetje of een draadje te winncn.

Sintc Katriene, 'k en ben 't niet weerd,

85. Al was het maar een bezemsteert,

En een hoedjc van biezen.

'k Zou 't no<r wel verliezen,

Verliezen in de i^rippe,

'k Zoud cr wel te^en schippen.

90. 'k Passcerdc voorbij een konin<^sdeure,

Er \'d<^ een wittcbrood voor de deurc.

'k Paktc dat wittebrood op,

'k Lei het van achter op den disch;

Zij brochten mij drie patcelen met visch.

95. De drie pateelen met visch en mo-^t ik niet,

Zij brochten m'een droo^en liarini;'.
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Dcn drooc^cn haring en mogt ik nict,

Zc brochtcn m'een vortc palings kop.

'k Nam de vorte palings kop in mijn vuist,

100. 'k Smeet z al tegen 't kraai huis.

De kraaien begosten te daveren.

Er sprong een kraai al uit zijn nest,

Met een marbel in zijn bek.

Hij en had maar een blauw' ooge.

105. Hij liep naar Gent om looge (ter logic ?)

Als hij te Gent om looge kwam,
Zijn ooge was nog blauwer.

Hij liep naar Onze Vrouwe.
Als hij te Onze Vrouwe binnen kwam,

1 10. Zij zaten daar te zingen:

Gloria Pater, en Domini.
Wie zal er mij t'eten brengen?
— Ik, zei den goen Sint Jan.

Goen Sint Jan, waar is uw moeder?
1 15. Mijn moeder is in den hemel,

Hooger als een kemel,

Hooger als een bonté koe.

V. 117. On tombe ici dans le telling N" II, au vers 51, et on le

continue jusqu'au bout.

XI.

Mijn hinnetje en mijn haantje,

Zij gingen te samen naar 't zwaantje,

Van 't zwaantje gingen zij braambeiertjes trekken.

'k Stak mijn hand dooreen groen liage,

5. 'k Greep mijn hinnetje bij zijn krage.

't Hinnetje riep: " Kriwit, kriwei !

'k Leggen meest aile dage een ei.

In de weke zevene,

's Zondags, 's mesdagseene is dat niet negene.
"

10. Al die van mijn hinnetjen aten,

Die moesten ane campane vcrlaten.

Ane campane met witt'en zwarte plekken.
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Wannecr koint j^'ovcr mijn watcrtjc rckkcn?
Mor^L'ii achtcriKicnc,

I 5. Alsal inijii appels zijn ^rocnc,
Als al mijn notcn zullcn krakcn,
Als wij met de schclictjcsovcr de zcc zullcn gcrakcn.
Als wij ovcr de zee zullen zijn,

Wij zullen daar drinkcn den koclcnwijn,
20. Dcn koelcn wijn van binncn.

ICr zitten drie edeliiincn

Kn drie edel ruitertjes,

Zij dra^en ver^ulde pantoffcltjcs,

En vcrj^ulde mauwen.
35. 't Zotje j^^aat mor^^cn trouwcn,

Met tien pond suikcren twaalf stoop wijn,

Zal dat gcen goe kandccltjc zijn?





jraotC9 et aoDitions.

N" 2 — Cette pièce appartenait autrefois à l'école dite yfariit-

si:h()lt\\ Hrujîcs. Pendant l'intervalle entre la mortdel'ir <-c

laK|iic et la reprise de l'école par des religieuses, vers 1H72, lr> n^
imprimées et manuscrites ainsi (pie les papiers de toute ' i<*

tlistribués aux anciennes élèves ou détruits, La réfon; , ait

temps d'introduire dans l'établissement, a achevé de rompre le* traçai-

tions; aujourd'hui il ne s'y chante plus que des morceaux moderne».

N" 3. — Le texte se trouve aussi dans Ai.BEkUYNcjK Thym, N" 31.
C'est celui dcWiLLKMS, mais modifié.

La mélodie est, avons-nous dit, fort répandue. On la retrouve dans
Wii.i.i.MS, N'^ 189; dans dk CoussKMAKik, N" 5, et dans Al.BtR-
DVNdK Thym, X" 20. Ce dernier reproduit celle (jui est donnée dans
le recueil de TllKOUOTUS, dont les six premières éditions ont paru
de 1621 à 1634.
Nous ne savons pas si l'auteur, fidèle au système qu'il expose dani

son introduction, " y a fait de léj^ères mcxlifications, pour adoucir ce
qu'il y avait dVtran^e ou de bizarre. " Ouoi qu'il en soit, toutes ces
versions offrent assez de différences quant au rhythme et à la tonalité.

En voici une autre, qui a été signalée dans la note du N" 3. Nous l'a-

vons entendue à Bertrimouticr, village des Vosges peu distant de
Saint-I)ié. Nous y joignons ce que nous avons retenu des paroles, qui
paraissent assez anciennes. Kn unissant les vers deux i deux, on ob-
tient des vers de quatorze syllabes, rimant par de simples assonances.

Moderato.

:t 72c P=P= -G-^
4—

•

La pas-si- on du doux Je -sus vous plaît - il de l'en - tendre.'

P
=tT =t- ^ T=II

4= X
:t

^—

Entendez - la pe - tits et grands, ain - si

Pour finir : plus lent.

prenez e - xeniple.

La pas-si - on du doux Je - sus n'est ell' pas bien do - lente ?

La passion du doux Jésus
Vous plaît-il lie l'entendre ?

l'-ntende/-la, petits et grands,

.\insi prenez exemple.
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C'est de la mort de Jésus-Christ,

Oui est triste et dolente.

Il a été sept ans déchaus,
Pour faire pénitence.

11 a jeûné quarante jours,

Sans prendre soutenance,

Jusque le jour de Paqu'fleuri.

Cette digne journée,

Il entra dans Jérusalem,

Avec grande lignée.

Il n'y avait petit ni grand
()ui n'iui fass'révérence.

Ce dit saint Pierre aussi saint Je.m,
Voici grand révérence.

Avant qu'il soit vendredi nuit,

Vous verrez mon corps pendre
;

Vous verrez mes pieds et mes mains
Oui s'ront cloués ensemble

;

Vous verrez mon côté percé

D'un très-grand coup de lance
;

Vous verrez le? oiseaux du ciel

Oui crieront Dieu vengeance.
La passion du doux Jésus
N'est-eir pas bien dolente ?

Ce numéro avec les numéros 4, 7, 16, 18 et 19 sont les plus populai-

res de Bruges, et il ne se passe pas une fête de Noël, qu'on ne les enten

de chanter dans les rues. Aussi ce sont les plus altérés du recueil. Ces
noëls tendent à devenir méconnaissables. 11 n'est pas rare que les-

enfants en mêlent ensemble trois et quatre, dont ils s'efforcent de

chanter les fragments sur un même air, sauf à s'interrompre au milieu

d'un vers pour passer à un autre s'adaptant mieux à la mélodie qu'ils

prétendent lui appliquer.

N° 6. — La mélodie est donnée dans Alberdyngk Thy.m, d'après le

Gheestelijcken Leeuwerckzr par Guil. Bolognino, An\ers 1645. Elle

offre quelques différences avec la nôtre, surtout dans le rhythme. Notre
texte, assez semblable au sien, remonte par un seul intermédiaire

jusque vers 1745. 11 en est de même du fragment N° 10.

N** 8. — Les pièces N°^ 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21 et 22 sont du
domaine des écoles dentellières, d'où le N° 21 a passé dans les con-

grégations de filles. La crise dont souffre depuis trois ans l'industrie

dentellière, ayant dépeuplé ces écoles, les chansons qui s'y transmet-

taient ne manqueront pas de devenir sous peu introuvables, sinon de
disparaître tout-à-fait.

Les N*^^ 23 et 24, avec les trois fragments sous le N" 25, appartenaient

autrefois aux mêmes écoles.

N° 22. — Depuis l'impression de la première partie de ce recueil,

nous avons retrouvé un feuillet manuscrit qui nous fut communiqué
vers 1866. L'orthographe reproduit le dialecte brugeois. Un des frag-

ments de chanson qu'on y rencontre, donne, des strophes 11 et 12, une
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version nouvelle et plus rapprochée du texte publié dans Us //#»/-

•

lU'li^iiit.

Voici ce fragment. Nous nous contentons de rétablir Tort h«»i;r.ipue • \

de diviser en strophes.

1. Sint Joseph was ecn timniernian,
Kn hij tinunerdc in /ijn huis.

Als hij niet ineer te tinuneren en had,
Hij bleef toen l'huis.

2. Hij nam het ezeltie bij den toom,
Ilii Icidd'hct al ondcr den pruimeboom.
" \Vel, pniiiucbooni /ocle,

W'al sl.iat j^i) hier zoo in ^jroL'i en bloei,

Al onder .\Iaria's voelen .^
"

j. Maria trok er een pruimpje af,

Zij lei het in haren schoot.
" .Mariât je, laat de pruiinpjes staan,

'k Moct er no^ /oo ecn verre \vc^ j^aan,

'lot in vreemdc landen. '

On reniart|iiera que le dattier, ((ui ctaii devenu /^.//////V/- dans notre
version, se trouve transformé ici en prunier. Il y a trente ans, ni le

dattier ni ses fruits n'étaient connus h liruges, du moins parmi le peuple.

N" 34. — Kn mettant ensemble les fra:.;mcnts connus de ce nu-
méro, on parviendrait à reconstituer la chanson entière. .Malheureuse-
ment il est un peu tard pour trouver queUpie chose d'original ; les

chanteuses retombent toujours dans le texte de \'.\N Pak.MKI., dont
le recueil sert d'aide-niémoirc.

On lit aussi cette chanson dans Af.bkrdvnc.k Thy.m, N'* 133.

N"" 37. — Il est à re;^netter que Wn.l.F.MS et dk CoIsskmakkr
n'aient pas juj^é à propos de donner cette pièce telle que le peuple l'a

conservée; on serait sans aucun doute en possession de variantes re-

marquables, et les lacunes qui existent dans notre version, n'eussent
pas manc|ué d'être comblées. II est bon d'insister sur la remarque faite

à la suite tle la chanson, c|u'à liru^^es et dans beaucoup de localités de
la Flandre, elle n'est connue que sous le litre de Rohnui. .Ajoutons

que notre texte appartient au dernier siècle.

N"' 38. - - Cette pièce offre des particularités remarqu.ibles. Kl le

appartient évidemment au genre narratif, connue on le voit facilement
par le début. Mais on a cherché ;\ dramatiser le récit, en fais;int chanter,

par trois personnes diffère: tes, les paroles mises dans la bouche des
trois personna<j^es c[ui y fii^urent. Il y a plus : les personnages se sont

substitués au narrateur, et exposent eux-mêmes ce qui leur est arrivé.

La narration est ainsi transformée en discours, ce qui au premier coup-
d'ccil paraît assez ctranj^e.

De là résulte une autre sin»;ularité, c'est que les interlocuteurs intri>-

duisent eux-mêmes leurs discours par les mots -v/ ih (v. 24, 25, 117,

118, 138, 139, 183, i84>.
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La distribution en trois rôles semble imitée de la manière dont la

Passion se chance à T-iglise le dimanche des Pvameaux.

N" 42. — La personne qui a chanté et dicté ce morceau, le tenait

de sa mère, qui, en son temps, avait chaudement pris parti pour les

PaU'iotes. C'est, à ce qu'il semble, une garantie de l'authenticité de la

mélodie.

N" 43. — Cette ballade paraît remonter très-haut. Le nom moderne
à'Antohisttc (pas plus que celui de Louise à?iXi% la chanson de Roland)
ne prouve rien contre l'antiquité de la contexture.

N" 44. — On trouve ici quelques variantes qui ne sont pas sans

valeur. — Nous devons signaler le 4"'*^ vers de la 12"'^ strophe, qui

semble une parodie du vers primitif. En général les anciens recueils

ilamands donnent en cet endroit :

Den koningszone van jaren was jong.

Vers qui paraît assez laborieusement bâti, et qui, dans tous les cas,

est inintelligible pour les enfants.

N° 45. — Dans cette chanson, le personnage appelé Halc7oiJ7i par
DE COUSSEMAKER (N°46) prend le nom de heer van brussel e7i

kasteelen.

11 faut sans doute lire : van biirchten ou bnrgen en kasteelen. Un
burchtow bîn'gç:s\. un château fortifié.

Nous croyons que la partie donnée par nous est plus originale que la

partie correspondante dans le recueil cité.

N° 47. — Comme beaucoup d'autres l'ont fait observer, cette

chanson a joui d'une vogue extraordinaire dans les contrées flamandes.
Est-ce à cela qu'il faut attribuer la profonde altération qui se remarque
dans notre texte }

N° 49. — Ceci est une version assez singulière de la pièce telle

qu'elle est donnée par les recueils cités dans les notes ; la fin surtout

est bizarre. Ce qui suivait, est d'une incohérence qui défie la reproduction.
La ballade appartenait aux écoles dentellières.

N*^ 50. -— D'après les deux couplets que nous donnons, on verra

que l'histoire de Criselle est écrite en vers pareils à ceux de la pièce De
Jiertog van Brunswick (Voir Wielems, N" 107 ; De Coussemaker,
N** 47; Van Paemel, N° 28; Hoffmann von Fallersleben, H. B.
1 l,N°2.),qui ont idcnticjuement la même coupe que ceux du Nibelungen-
Licd.

Dans le recueil de Van Pae.mel, outre les chansons de Griselle et

du Duc de Brjniswick, o\\ trouve encore l'histoire d'/Z/AV/r (N^ 27) et

celle des Quatre viarcJiands (N° 68) écrites dans la même mesure rhyth-

mique. Le sujet de cette dernière chanson est le même que celui de la

pièce de Shakspeare intitulée Cyjnbeline.

N" 52. — De keizer van Zii'eden est inédit en flamand. Nous
avons des débris de la chanson flamande a\ec laquelle Wli.LEMs
le confond. Dans le temjjs nous avons constaté sur des fragments Irès-

altérés cju'on nous récitait, qu'une autreversion flamande, différente de
la nôtre, a existé, et devait se rapprocher de très-près de la version
allemande citée par W^iLLEMS.
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Le N" 60 n'est tiuiin frajîmcnt d'une chanv>n analo}{uc à la précé-

dente. Il y dt.iit (;^'alenient ((ucstion d'une lettre, d'un voyage, etc., mai»
clic n'a pas <5tc ï)()î>*iible de la reconstituer.

N " 67. C'est encore ici un fraj^incnt. Une lacune doit exister après

le s""" vers du 5'"" couplet ; les trois derniers vers semblent faire partie

du coup'et final.

N" 79. Les deux derniers vers de la chanson donn«?cpar DE CofSSl-
MAKKR appartiennent h une vieille chanson d'enfant malheureusement
perdue. Nous avons trouvé les vers correspondants :

D'ccn poort uit en d'andcr poort in,

t daat hier .il na.ir Kareltjes /in.

N" 80. Sur le régiment de N'ierset, voir \ Histoire des régiments

nationaux des Pays- lias au semice d\\utriLht\ par le lieutenant-géné-

ral baron (iUlM-AUMK, p. 109 et suivantes. Hnixelles, 1877.
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Cable DC3 maticrcs

AvaiU-jiropos
,

Lible tlcb ouvrai^es cités

I

MI

Cbants li)opulairc5.

1. Noëls et Cantiques

1. De boodschap van Maria. (A .

2. Ue boodschap van Maria. (H). ..

.'//// Tiii^e der l'erkundii^ufii; Mayin

3. I>cthleem

4. De V'oedstervadcr

5. Kerstlied

6. De j^eboorte van dcn Mcssias

7. Emanucl

8. Vrcde

9. De Kngel en de Herders. ...

10. De rocp der Herders

Kerstlied.

11. Jésus in den stal

12. Roep naar Bethléem

13. De nederige Geboorte. ...

14. De Geschenken

15. De Besnijdenis

16. Nieuwjaar Hed

Nicwa'jaar lied.

17. De Koningen uit het Oosten.

18. De dric Koningen

19. De Koningen met de ster. ...

20. De vlucht naar Egypten. ...

21. De verloochcning van Petrus.

22. Het laatste Avondmaal. ...

23. De passie Ons-Heeren. ...

24. De vijf blocdige wonden. ...

25. Caïphas

I )c 1 Iccre /ci

Er gingcn ihic heilige Mari.i u

I

4

3

6

7

8

10

•3

«4

i6

>7

18

20

21

-» »

::4

26

27

28

30

y-

35

36

3»

40

41

4-
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2. Chansons mystiques et morales

26. De goddelijke Herder ...

27. Liefde tôt God
De Hemelsbruid

Verachting der wereld ...

Zacheus

De Verlorene Zoon.

Matthea

De Zavelboom

Het Soudans Dochterje.

De Muis

De Spiegel

28,

29,

30

31

32

33

34

35

36

43

45

47

48

49

50

52

54

55

56

58

3. Chansons narratives, sagas, ballades et légendes.

37. Roland
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4. Chansons comlrjufvs «-l satiriques, chanfujns d'Amour.

59. De Minnehodc. (A). .

60. Oc Minncboile. (B). ...

61. Hcl Wccsnieisje

62. Rosalindc .

63. Ilcrtzcer

64. De Nvanhopi^e Minnaar .

65. De ontrouwe Hcrdcrin. .

66. De \'erlatene

67. De Wolf is bij iiw Schapen

68. De l'uipcornctjes

69. Valsche Roep

Der Bettelmômh

70. licthjc

71. De (Janzetjes

72. Wie kan de liefde versmaan

Ti^. Het kwijnend Meisje ...

74. Ik zou geern pareil .

75. Avondwandeling

76. Anne-Marietje

T"]. Patientie-kruid

78. Karcl tsiep tsiep

79. Het looze Visschertje ...

80. Het Vierset régiment ...

81. Brugge en lepcr

82. Losse tong

83. Bellotje

84. Bedrukte Jan

85. Had ik het geueten ! ...

86. De Kloefnmker

87. Pierlala

88. Kolfer

89. De keizerlijke Soldaat ...

90. De oude Mode
91. Man, gij moet naarhuis .

92. Het weeldig Land . ...

93. De Wevers. (A)

94. De Wevers. (B)

95. De Weversvrouw

•7

18

«9

21

23

2S

27

28

3»

32

II

35

36

37

40

42

43

45

46

47

49

50

51

53

55

57

60

62

63

iib

71

75

77

79
81

83

84

86
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t)6. Weg van mij, Cupidotje.

97. Cupido en de Jongman .

98. Schoon Katharina

99. Mijn liefste lief.

100. Naberouw
loi. Soldaat

187

188

189

190

191

193

5. Chansons d'enfants.

02. Het Patertje

03. De Lombaardstraat

04. Het zwart Schaap

05. Jan, mijne man
06. Een wijfhad een kabaas. .!.

07. Anne-Marietje »

08. Boerinnetje van buiten

09. Geernaren

10. Marie-Katrien

11. Zwarte Babe

12. De boerinnetjes van ' t Eikenhout

13. Rosa

14. In Holland staat een huis

15. De Walvisch

16. Het Vlooitje

17. Mitte Confitte

18. Het mannetje was zoo rijk

19. Tsooren

20. De Hoed van Paulus

21. Mietje-Wantje

22. Inde klare Maan
23. In de Lange straat

24. Zijn dat beentjes !

25. Kleen Kloterspaan

26. Klaai grooten vaak

27. Jan de slijper

28. Liedjeszanger, draai den hoed

29. Mol, waar zit gij ?

30. Het Kindje

31. De Man van complaisance

32. Jantje van Coolkcrke

^^. Katrientje

...
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Î4. Prins Lobbcdec

35. Siiu Niclaai \an Tolcntijn. ..

36. Sinl Niclaai de bisschop.

yj, Sinle Maartcns-avond.

38. EnK'cItjc (iabrici

39. Nieuujaar-avond

40. l'apc^aai, hoc laal is hct ?

41. De l'apc^'aai is zick.

42. De l'apc^aai

43. Mcvroinv dcn boodschap. ...

44. De goddclijkc Boom

45. Oudcn Ilzel

46. Kleen Kloostertje

47. De blauwe JMocnipjcs

48. De stccnen Halk. . .

49. Kenc blauwe lilocni. ...

50. Tsillctje .

51. Kollemocie

52. CJod gedenke Kollemoeie's ziel

53. Ken /ak te malcn

54. De henicl is de onze

55. Tussclien Thourout en Parijs.

56. Langs ecn groen heidetjc. . .

.

57. Het Hazetje

58. Massouftel

59. Fiance au Roy

60. Wie zit er in mijnen toren.' ...

61. Servi santé

-• '''

22X

230

2\\

23)

239

2\n

-V
-43

245

-4 S

24')

247

24.S

249

2;o

253

Ipocsics populaires Diucrecs,

1. Récit Biblique.

De Schepping. -3/

2. Les Nombres.

I. Een geloove van Christus verheven ...

II. Dertien broon in een schapra

The Jirst day of Cliristmas

III. De Doorncn uit de Kroon

261

262

262
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3. Narrations

I. Mi Ansje

II. De Kindermoordster .

nhtfanticide

III. Mevrouw van Leggen.

IV. De Ondertrouwde. ...

V. De Kreupelaar

VI. De Bruidstooi

264

266

267

267

269

271

272

4. Tellingen.

J. Vrouw moeder, 'k heb er zoo een goeden man
II. Er zat een katje aan de zée

III. Eeiie. GedoQld naar een arm huizetje. .

IV. Ik wil dat er een koei in d'halle zate. .

V. Er zoud een visscher uit visschen gaan

VI. Palme zondag

VII. Er komt een meisje voorbij mij gegaan

VIII. 'k Naai u in een werke sargie

IX. Sinte Pieté r, met uw sloters

IX. Een, twee, drie, roo zijden draad

XI. Mijn hinnetje en mijn haantje

Notes et Additions

Corrections

273

276

277

282

283

285

286

286

288

290

293

298



Cable alphabétique

Aan don ocvcr van een snellc vliet 119

Aanljoort /oiulcr vermijden ()ii

Acii ! dat ik in don hcincl ware. ... 47

Ach ! mijn licfste licf. . 190

Ach ! muis, ach ! inuis, kruip cr uit u\v huis. 56

Achtcr rozendalctjc zoo staat cr ccn hoompjr . 117

Ach ! wat bcn ik een arme man ... . 160

Ach ! wat hoor ik voor een' aan*;cnainc stem . 20

Als ik was in hct huis van mijnc moedcr 157

Als 't te lirusscl régent 150

Anne-Marictjc, mijn lief kind . 146

Anne-Marietje, waar <;aat gij naar toc.' ... . 202

Bocrinnetje van buiten . 202

lirugj^e die 00k vol zotten leeft . 153

Cupido kwam mij laatstmaal vragcn 188

De blauwe bloempjcs staan in 't koorn 239

De boerinnetjcs van 't Kikenhout 206

De keizer van Zweden had brieven geschreven . 102

De locht is vol licluni. 17

De nacht verdwijnt 191

Den elfsten van mei 151

De oude lieden zeiden : Wel, jongheid 177

De papegaai heeft zijn kleercn verkocht 234

Dcr Engcl zu Maria i^cnt^ 5

Dertien broon in een schapra 261

Door de liefde wilt ontwekken 13

Dwaze min die zoo verdraait 125

Een doornlje getrokken uit Jesutjes kroontje 262

-£"^;/<?. Caiphas za op zijn troon 41

jt>«^. De Heere zci 42

.£"r//t'. Er gingen drie heilige Maria'n 42

^éT//^. Gedoold naar een arm huizetje 282

Een geloove van Christus verheven 260

Een kind had een pijl en een boog gekocht 85

Een ongelukkig kind dat zijn ouders verhest 175

Een schoone man, en een zoete man 223

Een Soudan had een dochtertje 55

Een, twec, drie, roo zijden draad z'^j
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Een wijf had een kabaas

En de boom en de goddelijke boom
Engeltje engeltje Gabriel

Er had een dochter gediend zes jaa^

Er is een' jonge maagd gelegen

Er is een kindetje geboren

Er is een kindetje geboren op d'aard'

Er komt een meisje voorbij mij gegaan

Er kwam een mannetje uit Holland gegaan. ...

Erkwamen drie koningen met eene ster

Er yaagded' een boer zijn stalletjen uit

Er wandeld' een patertje langs de kant

Er was een dochter van achtien jaren

Er was een dochter, z'had een beloftebeloofd...

Er was een heere hij had drie dochters

Er was een heer, hij had eenen zoon ... ... ...

Er was een heer en j'had drie vrouwen

Er was een kwade stiefmoeder, zij verkocht haar

Er was een maagdetjejongen teer

Er was een maagdetje zuiver en net

Er was een stoute Roland

Er was laatstmaal een ruitere

Er zat een katje aan de zee

Er zat een sneeuwwit vogeltje

Er zat een vrouw maged op haar kasteel

Er zoude een visscher uit visschen gaan

Er zouden vier wevers ter botermarkt gaan. . .

.

Er zou een maagd om bloemetjes gaan

God gedenke Kollemoie's ziel

Hebt gij niet een' vrouw zien passeeren

Heere, God en Heere ! wat een mannetjen is dat

Hemel en aarde heeft God geschapen

't En is niet lang geleden

't Is geschied al in den polder

't Is wie wil hooren een Gods woord

't Is wie wil hooren een nieuw lied. (De Wevers)

't îs wie wil hooren eennieuw lied. (Matthea) .

't Kwam te Rijsel te geschieden

't Mannetje was zoo rijke

't Was op eenen goeden-vrijdag nacht

't Was op een kouden nacht

kind

...
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't Was op eennicuw jaar-avond. . .

't VV'as op ecn witlcn-donclerdag .

Hct was op fcn /onda^^ na dcn nocn

hh lueis ein k^rafen toiliterUin

Ick loensch u-iùiicn ai te i^uitr.

Ik bemin eene zoetc maa^d ...

Ik hcb er de groene strcetjcs.

k Hcb hier ccn' blauwe bloem

'k Hcb hier nog uen /ak le lualen.

'k Kluni laalstmaal op hcx>ge bergen.

'k Kwain laaistm.uil over lx:rgen eii dalen

k Naai u in eeii werke sargie

Ik wil dat er een koci in d halle /aie. ...

Ik zal er mijn schuitje gaan keeren. . .

Ik zie Aurora reizen

In den heilige schrifture

In de klare mane wil verstaan

In de lange straat staat er een huis. ...

In het steedje van Nazareth

In Holland slaat een huis

Jan, dat gij t'avond vroeg l' huis komt .

Jan, mijne man, zou ruiter wezen.

Jantje van Coolkerke

Je H avais que quinze ans

Jesutje had er een maagdetjc ontboon .

Klaai, Klaai grooten vaak

Klèen klecn kloostertje gesparen . ...

Kleen kleen kloterspaan

Kollemoie zat achter d' haag

Komt, herdcrs, altegaar

Komt hier al bij, en hoort dees klucht

.

Komt hier, gij jongmans van moede kloek

Komt hier, herdertjes, altemaal

Komt, prinsen jong en oud

Laat ons te samen vroolijk zijn

Laatstmaal op eenen zoeten morgenlijd.

Laatst was er eene meid

Laatst waren er drie koningen wijs. ...

Langs de vaart van Brugge naar (ienl.

Langs een groen heidetje kwiun ik gclredcn

La passion du douxJésus

2\%

74

iif

27

'-3

•y.

-•41

-43

'45
» rf/,

-S I

218

2I«

\

2<>>

160

M^)

224

267

48

220

238

2ly

243

16

166

ii>

75

246

43

3«



Liedjeszanger, draai den hoed

Liefste Rosalinde, waarom weenet gij ? ...

Maartusschen Thourout en Parijs

Mamatje, gij vraagt niet wat dat er mij schort

Maria die zoiide gaan reizen

Maria zoude naar Bethléem gaan

Meisje, met uw witte beenen

Menschen, zijt nu al verblijd

Messias is geboren

Mevrouwe den boodschap, waar zijt je dan ?

Mi Adel en hir Alevvijn

Mietje-Wantje is altijd ziek ...

Mijnheere, 'k wil dat j'aan tafel zaat . ...

Mijn hinnetje en mijn haantje. ..;

Mijne man kwam door de lombaardstraat .

Mijn vrouwtje Tsanne

Mitte confitte, kom t'avond t'huis

Moeder, is 't nog niet gedaan

Moeder, 't is Karel tsiep tsiep.

Moeder, 't is vijftien jaren

Moet ik nog lang op schildwacht staan. ...

Mol, mol, waar zit je ?

Nieupoort en Oostend

O hemel, ik bespeur

Onder Ceres lindeboomen

Onder d'eerd' en boven d'eerde

Ons Katrientje

Ontwaakt, loopt, herders, dezen nacht.

Op de konings kave

Op een morgen vroeg

Ouden ouden ezele

Over etteli)ke jaren

O wereld vol van overdaad

Palme, palme zondag

Papegaai, hoe laat is 't al ?

Papegaai is ziek

Paulus die had een hoed

Prinse Karel had een dochtcr

Prinse Lobbedee was een tsentc man . ...

-Rosa, willen wij kiezen .''

Sa ! wcvers, met g'heel hoopen
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Sclïoon Katrina, bccld dcr bceldcn

Sinte Niclaai de bisschop

Sinie Niclaai van Tolcntijn .

Sinte Maartcns-avond
,

Sinte Picter, met inv bloters

Sint Joseph ging al trcuren

Slijp scharen en inessen

'I lie Jirst dity of Christmas
'J'silletje had ccn fluitje gekochl

Tsooren was een rijk man
Uit Oostcrlandcn

l 'Hci luollt ilir libren ein nettes lied,

Van waar komt gij getreden ?

Vricnden, ik wensch u altegaar

Vrouw moeder, 'k heb zoo een goeden man. ...

Waartoe laat gij u vervoeren ?

Waar zullen wij dat hazetje gaan jagen

Wat is de wereld toch

Wat zullen onze patriotjes eten?

Weduwvrouwtjes altemale

\Veg, weg van mij, Cupidotje

Wel, Barbel, zei hij, Barbel

Wel, man, gij moet er naar inv huis toegaan ...

Wel, schaper, en geef mij dat zwart schaap.

Wel, vader, zei zij, vader

Wie leeft in rust

Wie zit er in mijn torre ?

Wij zijn er met den avond vroeg slapen gegaan.

Zacheus die was erzoo kleene van persoon. ..

Zij gaven moeie de kerk en de choor

Zoete kindetje, weet gij wel ?

Zwarteliabe had een kind

.
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Lootens, Adolphe
Chants populelres

flajnands




